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Úvod 

Předkládané speciální didaktické materiály v podobě předmětových didaktik jsou určeny 

zejména učitelům běžných středních škol, kteří společně s intaktními žáky vyučují žáky se 

zrakovým postižením, ale také všem dalším zájemcům o didaktickou stránku tyflopedické 

problematiky. Byly vytvořeny speciálními pedagogy Gymnázia pro zrakově postižené 

a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v rámci realizace 

projektu „Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků 

se zrakovým postižením v oblasti středního školství“ (dále jen tyflopedické služby), jimž bych 

chtěla touto cestou poděkovat. Projekt navržený jako program rozvoje vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá (od roku 2007 dosud) s finanční 

podporou Hlavního města Prahy. 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené (dále jen 

škola) je speciální střední školou s dlouholetou tradicí vzdělávání žáků se zrakovým 

postižením. Na gymnáziu nabízí maturitní všeobecné vzdělání a na střední odborné škole 

obory vzdělání se zaměřením ekonomickým a sociálním ukončené maturitní nebo 

závěrečnou zkouškou. Škola disponuje speciálním vybavením (speciální pomůcky a technika), 

vyučují zde kvalifikovaní speciální pedagogové (převážně tyflopedi), včetně odborníků na 

výuku prostorové orientace a samostatného pohybu, bodového písma, sebeobsluhy 

a speciálních sportů pro zrakově postižené. Škola je tzv. integrována v prostředí (v areálu více 

středních škol poblíž administrativního a nákupního centra). Prioritami školy je vedení žáků 

k samostatnosti a nezávislosti jejich přípravou na vysokoškolské studium a pracovní 

uplatnění. 

V rámci tyflopedických služeb škola mimo jiné nabízí pravidelná setkávání pedagogů běžných 

škol, obvykle zaměřená na výuku v určité vzdělávací oblasti, spojená s praktickými ukázkami 

speciálních pomůcek a techniky, prohlídkou prostředí školy a hospitacemi ve třídě. Učitelé 

školy na nich formou seminářů prezentují vytvořené předmětové metodiky (výuka 

matematiky, fyziky a chemie, informačních technologií, českého jazyka a literatury, 

anglického jazyka, zeměpisu, tělesné, výtvarné a dramatické výchovy, ekonomických 

předmětů), v průběhu konzultací a u kulatých stolů sdílí svoje mnohaleté zkušenosti s výukou 

žáků se zrakovým handicapem. 

Výchova a vzdělávání žáků s různým stupněm zrakového postižení (podle pedagogického 

hlediska žáci slabozrací, se zbytky zraku a nevidomí), respektive žáků se speciálními 
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vzdělávacími potřebami, vyžadují vytvoření speciálně pedagogických podmínek umožňujících 

aplikaci speciálně pedagogických postupů. Jedná se zejména o metody reedukace zraku 

(rozvíjení zrakového vnímání a zrakových představ) a kompenzace zrakového handicapu 

(náhrada ztráty zraku) haptizací (ztvárnění informací tak, aby byly vnímatelné hmatem), 

dalšími zachovalými smysly (zejména sluchem) a myšlením se zapojením paměti 

a představivosti včetně využití přístupů komplexní rehabilitace („znovuuschopnění“) 

k dosažení celkového rozvoje žáka (informovanosti, samostatnosti a společenského 

uplatnění). Na běžné škole jde o nastavení podmínek materiálně technických (dovybavení 

školy speciální technikou, např. tiskárnou bodového písma a zařízením na tvorbu reliéfních 

obrázků, vizualizace prostředí školy, úprava pracoviště žáka), organizačních (součinnost školy 

a poradenského centra, poučení spolužáků) a personálních (odborná příprava učitelů, přijetí 

asistenta pedagoga). Možnými úskalími zajištění nezbytných podpůrných opatření žákům 

v integraci mohou být především finanční náročnost a časová tíseň pro dosažení potřebné 

informovanosti učitelů. 

V současné době jsou ve společnosti všeobecně prosazovány trendy integrace (začlenění 

minorit do většinové společnosti), které mají ve školství podobu zvýšené podpory 

a prosazování inkluzívního vzdělávání (zařazování žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do běžných základních a středních škol). Dlouhodobě se hledá vhodný právní 

rámec, reálná míra inkluze, potřebné finanční zabezpečení, personální obsazení 

a společenský konsensus. Škola realizací projektu služeb rozšiřuje svou primární funkci 

a využívá odborný potenciál „střední školy pro žáky se zrakovým postižením“ k nabídce 

podpory ve prospěch žáků, kteří se rozhodli jít cestou individuální integrace v běžných 

školách. Stává se tak koordinačním centrem metodické pomoci, které ve spolupráci s dalšími 

odbornými pracovišti pomáhá běžným školám utvořit výchozí předpoklady integrace 

a následně zabezpečit odbornou stránku edukace. 

Kultura a potřeby osob se zrakovým postižením mají svá neopomenutelná specifika, 

ponechme proto do budoucna žákům a studentům se zrakovým, ale i s jiným postižením 

(žáci se speciálními vzdělávacími potřebami) možnost volby jejich vzdělávací cesty podle 

vlastního uvážení, obě rovnocenné alternativy primárního vzdělávání, v podmínkách 

integrace na běžné škole nebo také na škole speciální. 

Praha březen 2017 Ing. Lenka Balejová 
vedoucí projektu 
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I. Úvod 

Tato publikace je určena všem zájemcům, zejména však pedagogickým pracovníkům, kteří 

nemají speciálněpedagogické zkušenosti a v běžných třídách chtějí kvalitně a efektivně 

pracovat s integrovaným žákem se zrakovým postižením. Snaží se přiblížit zájemcům 

metodiku a celkovou problematiku středoškolské výuky předmětu český jazyk a literatura 

u žáků se zrakovým postižením, jehož škála je velice široká. Publikace navazuje na další 

příručky, které přinášejí informace o metodických postupech v jiných vyučovacích 

předmětech a byly vydány v rámci projektu Poskytování tyflopedických služeb a metodické 

pomoci na podporu integrace žáků se ZP v oblasti středního školství 

II. Cíle práce 

Hlavním cílem celého předmětu je rozvoj a zkvalitňování komunikační kompetence žáka, 

tedy zdokonalení jeho ústního a písemného vyjadřování natolik, aby dokázal samostatně 

řešit jazykové a stylistické úkoly, pohotově, jazykově, věcně správně a spisovně se vyjadřoval 

a smysluplně komunikoval.   

Obecným cílem zdůrazněným v oblasti literární výchovy je podpora formování osobního 

vztahu žáka k jazyku jako stěžejní složce národní kultury, dále pak vytváření kladného vztahu 

k duchovním (popř. materiálním) společenským hodnotám. Výuka tedy směřuje 

k humanizaci osobnosti žáka, k rozvoji jeho estetického cítění a k podněcování žákova zájmu 

o četbu. 

U žáků se zrakovým postižením se shledáváme s nejrůznějšími problémy, které mohou 

ovlivňovat naplňování jednotlivých cílů, k nimž při výuce jazyka, stylistiky a literatury 

směřujeme. Omezené zrakové vnímání žáky limituje v práci s textem, která je základním 

a nejdůležitějším postupem ve všech složkách vyučování jazyka a literatury, dále se 

setkáváme s potížemi v porozumění textu, výrazný handicap je patrný v procesu 

komunikace, zejména v případě akceptace nonverbální složky mluveného projevu 

komunikačního partnera nebo při vlastní realizaci takového projevu. Specifická je rovněž 

práce s obrázky a ilustracemi, větší pozornost je třeba věnovat také schopnosti pořizování 
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efektivních poznámek. V metodice se pokusíme nastínit základní cesty k překonání 

uvedených a dalších překážek, s kterými se v praxi střední školy setkáváme. 

III. Český jazyk u žáků se zrakovým postižením 

1. Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání 

a komunikace a částečně také ze vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Vzdělávací obsah 

má komplexní charakter ve vzájemném propojení tří složek – jazyková výchova, komunikační 

a stylistická výchova a literární výchova. V oblasti jazykové posilujeme vzhledem k písemné 

komunikaci, kterou žáci se zrakovým postižením podstatně využívají při styku s organizacemi, 

vrstevníky, školou, širokou veřejností (v souvislosti s omezením v samostatném pohybu 

v neznámých prostorech), dovednost zvládnutí systému spisovného jazyka po stránce 

pravopisné a rozvoj vhodného stylistického zpracování textu. Výuka literatury je naopak 

blízká tzv. výchovám (zejména na střední odborné škole), tam sledujeme dovednost 

správného porozumění čtenému textu a následné zpracování přečtených informací. Výuka 

probíhá v rámci celé třídy. Je doplňována různými besedami, návštěvami divadel, 

promítáním filmů s titulky pro nevidomé, prvky dramatické výchovy, mezipředmětovými 

projekty apod. 

2. Kompenzační pomůcky  

2.1 Speciální kompenzační pomůcky 

Na střední školu přicházejí většinou žáci vybaveni vhodným individuálním systémem 

kompenzačních pomůcek, které jim usnadňují práci nejenom v hodinách českého jazyka 

a literatury.  Často se ale setkáváme s progresivními zrakovými vadami nebo s později 

osleplými žáky, u nichž je potřeba neustále ověřovat dostatečnost uvyklé pomůcky či 

speciální potřeby, případně detekovat problém a navrhnout řešení. Ne všechny „oficiální 

a drahé kompenzační pomůcky“ jsou vhodné pro každého, často i drobný nápad usnadní 

zrakově postiženému práci v hodině. V systému speciálních středních škol žáci nejčastěji 

využívají v hodinách českého jazyka a literatury následující kompenzační pomůcky: 
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Optické pomůcky 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Turmon práce s textem běžná 

Hyperokuláry a jiné brýle práce s textem běžná 

Zvětšovací lupy, stojánkové lupy práce s textem běžná 

Zvětšovací televizní lupa práce s textem v minimální míře 

Digitální zvětšovací televizní lupa  práce s textem pouze individuálně, 
v domácím prostředí 

 

Neoptické pomůcky 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Různé druhy sešitů  písemné záznamy běžná 

Papír pro bodové písmo písemné záznamy běžná 

Slepecký psací stroj písemný záznam běžná 

Fixy různých barev a šířek písemný záznam běžná 

Zvýrazňovače písemné záznamy, práce s textem běžná 

Šablona podpisová orientace v textu individuální dle potřeby 

Pracovní stůl se zdvižnou 
deskou, bodové osvětlení 

systematická práce v hodině běžná 

Papírové okénko k zakrývání 
okolního textu 

orientace v textu individuálně 
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Textový materiál 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Zvětšený tisk práce s textem běžná 

Texty v bodovém písmu práce s textem běžná 

Reliéfní obrazový materiál práce s textem běžná 

Reliéfní abeceda ovládnutí hmatového písma  
u později osleplých 

individuálně 

Reliéfní obrazový materiál interpretace textu, práce  
s textem 

běžná 

Pracovní listy pro čtení Brailleova 
písma 

ovládnutí hmatového písma 
u později osleplých - čtení 

individuálně 

 

Zvukové a audiovizuální pomůcky 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Zvuková záznamová technika  
(př. diktafon) 

sluchová percepce individuálně 

Pomůcky pro digitální záznam  
(CD na texty, DVD, flashdisk apod.) 

práce s textem, četba běžná 

Zvukové záznamy výukových  
materiálů 

práce s textem, četba běžná 
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Moderní elektronické pomůcky 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Počítač s příslušným hlasovým 
vybavením (př. Jaws) + braillský 
řádek 

práce s textem běžná 

Notebook se speciálním vybavením práce s textem běžná 

Mobilní telefon se speciálním 
vybavením 

práce s textem běžná 

 

Většina pomůcek slouží v hodinách středoškolské výuky ČJL k podpoře čtení a psaní, práce 

s textem a efektivní orientace v uměleckých a neuměleckých textech různé odbornosti nebo 

k podpoře čtení s porozumění. Žák volí příslušnou sadu kompenzačních pomůcek dle své 

individuální potřeby. Mezi nejzákladnější vybavení nevidomého či žáka s těžkým zrakovým 

postižením patří počítač s hlasovým výstupem nebo Pichtův psací stroj, nicméně při přípravě 

na současnou podobu maturitní zkoušky, která je výrazně orientována na práci s textem 

a porozumění, se ukazuje jako optimální možnost využití obou variant. Proto je důležité 

podporovat později osleplé nebo žáky s progresivním charakterem postižení k zvládnutí 

Brailleova písma, které mu pomůže nejenom v rozvoji jazykových dovedností, ale rovněž 

v praktickém životě (např. označování předmětů běžné potřeby – mouka, koření, DVD, knihy 

apod.).  
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Reliéfní obrazový materiál v literatuře, výuka neslovesného umění (románský sloh) 

Informace o pomůckách, případně samotné pomůcky si lze prohlédnout nebo zakoupit 

v různých organizacích, které podporují zrakově postižené. Základní informace o pomůckách 

poskytuje speciálně pedagogické centrum. Komplexní a mnohem odbornější seznámení 

s pomůckami však zajišťuje například Tyfloservis o.p.s. (sídlo: Krakovská 1695/21, 110 00 

Praha 1, centrum@tyfloservis.cz) a její krajská ambulantní střediska: Brno, České Budějovice, 

Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, 

Ústí nad Labem, Zlín; SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, e-mail: sons@sons.cz) a další organizace, sdružení či firmy. 

Velmi širokou nabídku nejmodernějších pomůcek nabízí Výrobní družstvo nevidomých 

Spektra (Spektra, v. d. n., Zátišská 1914/1, Praha 4, 143 00; info@spektra.eu). Na stránkách 

všech tří uvedených organizací najdete odkazy na další firmy dodávající různé typy 

kompenzačních pomůcek. 

 

Přehled dalších organizací, které se zabývají kompenzačními pomůckami pro zrakově 

postižené, najdete v materiálu Organizace pro zrakově postižené – kontaktní údaje, 

vydaného v rámci projektu Poskytování tyflopedických služeb 

mailto:centrum@tyfloservis.cz
mailto:sons@sons.cz
mailto:info@spektra.eu
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2.2 Učebnice 

Na středních školách pro zrakově postižené se pracuje podle učebnic pro intaktní žáky 

akreditovanými MŠMT. Žák se zrakovým postižením by měl být veden k práci s odborným 

textem, i když to pro vyučujícího představuje časové zatížení, protože žák s postižením může 

pracovat s původním grafickým vyhotovením učebnic jen velmi zřídka. Téměř vždy je nutné 

text nějakým způsobem upravit a připravit ho dle potřeb jednotlivého žáka. Existují 

samozřejmě některé digitalizované učebnice ČJL včetně čítanek – takové jsou k dispozici ve 

specializovaných knihovnách pro zrakově postižené nebo v některých digitálních knihovnách 

občanských sdružení (viz dále).  

3. Přístupy a techniky 

Výuka českého jazyka a literatury ve svém komplexním pojetí tří složek klade stěžejní důraz 

na text jako základní východisko, prostředek i cíl. Je naprosto nesporné, že vážné poškození 

nebo těžká porucha zraku výrazně omezují dovednost práce s textem, ale existují různé 

speciální postupy a techniky, jak lze nedostatky plnohodnotně kompenzovat. Práce s textem 

má vliv na rozvoj myšlení, paměti, pozornosti, ale i řeči a utváření správných představ při 

absenci zrakové informace z okolního prostředí. 

3.1 Obecné zásady práce s textem 

Jak již bylo uvedeno výše, málokdy může zrakově postižený žák pracovat s originální 

podobou původního textu. Dle jím nastavených podmínek učitel zajišťuje žákovi přístup 

k tištěným informacím tak, aby s nimi mohl žák efektivně pracovat.  

Má-li žák k dispozici skener se čtečkou (v případě dlouhých souvislých textů, např. celá 

kniha), není žádný problém. Pokud však on ani škola nedisponují takovým zařízením (což je 

vzhledem k jeho vysoké pořizovací ceně na běžných školách a v rodinách pečujících o dítě 

s postižením předpokladatelné), nebo jde-li o menší textové úseky (potřeby běžné školní 

výuky), existují následující cesty řešení: 

a) pořízení zvětšeného tisku textu (omezeno možnostmi kopírovacího stroje); 
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b) přepis textu do elektronické podoby, aby si ho mohl žák libovolně zvětšit (nebo 

poslechnout); 

c) přepis textu do elektronické podoby a pořízení braillského tisku. 

Některé tituly lze nechat za úplatu digitalizovat ve specializovaných centrech podporující 

zrakově postižené (viz dále).  

Nevidomí žáci v systému středních škol již většinou plnohodnotně pracují pomocí počítače 

s hlasovým výstupem, ale v práci s konkrétním textem, který je v hodinách podrobován 

analýze, případně interpretaci, upřednostňují textový podklad v Brailleově písmu se 

záznamem odpovědí v elektronické podobě. Braillský tisk jim umožňuje mnohem rychlejší 

orientaci v textu (návrat k předešlé informaci, vyhledávání slov, citace pasáží apod.).  

U slabozrakých žáků a žáků se zbytky zraku jsou sledovatelné rozmanitější přístupy. 

Jednoznačně upřednostňují elektronickou podobu před zvětšeným textem, nicméně měli by 

být vedeni k tomu, aby v rámci reedukace (rozvoj poškozeného smyslu) pracovali s oběma 

variantami (tištěná, elektronická). Pro textové předlohy je nejvhodnější počítačové tzv. 

bezpatkové písmo Arial ve velikosti odpovídající individuálním zrakovým potřebám. Pro lepší 

orientaci v tištěném textu je dobré, aby si žák vyrobil tzv. papírové okénko k zakrývání 

okolního textu. Tím se soustředí vždy na daný úsek sledovaného textu a zvyšuje oční 

pozornost. 
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Jedna z možných variant užití papírového okénka 

 

V textech, které předkládáme zrakově postiženým, musíme počítat s tím, že grafická 

zdůrazňování běžných textů (např. ztučnění důležitých pasáží, barevné odlišení částí textů 

apod.) nebudou pro jejich zrakovou pozornost zcela zřejmá. Braillský tisk nepodtrhává, 

v hodně zvětšených textech zvýraznění zaniká a žák jej vzhledem ke zrakové vadě 

nepostřehne. Pokud chceme, aby žák pracoval s konkrétními pasážemi nebo aby si povšiml 

důležitých míst v souvislém textu, musíme ho na daný požadavek upozornit ústně, nebo části 

vět znovu přepsat, případně mu úkol konkretizovat na vedlejší papír. Práce s barvami v textu 

je naprosto specifická, nevidomí ji nebudou akceptovat vůbec a spektrum zrakových vad 

(nejenom barvoslepost) je natolik široké a různorodé, že je lepší ji zcela vynechat a upozornit 

žáka slovně. Nejvhodnější je tučná černá kontura. Navíc u těžce postižených se setkáváme 

s tím, že nerozlišují barvy, respektive nemají „barevnou“ představu shodnou s vidícími. 



 

12 

Dalším logickým problémem v práci s textem jsou obrázky, grafy, tabulky a jiné doprovodné 

obrazové informace.  Obrázky, které jsou důležité pro splnění úkolu (např. popis pracovního 

postup s obrázkem), musíme žákovi detailně popsat, a to nejlépe písemně, protože při 

ústním popisu by neměl akceptovatelné podmínky pro plnohodnotné vypracování, skutečně 

není v jeho možnostech zrakovou informaci z obrázku získat. Bude-li žák pracovat 

s jednoduchou tabulkou, měli bychom mu poskytnout navýšený čas. Předpokládáme ale, že 

takový úkol je pro něj nepřiměřeně náročný, proto doporučujeme nahradit alternativní 

úlohou bez tabulky. V případě zadání s tabulkou je nezbytné braillský tisk zkontrolovat, zda 

se informace z tabulky vytiskly ve správné podobě (braillská tiskárna netiskne tabulky 

v podobě Microsoft Word). Slabozrakým žákům a žákům se zbytky zraku zase upravujeme 

tabulky a grafy s ohledem na jejich individuální potřeby. Žáci ale budou mít výrazné potíže 

také s obrázky, protože různé zrakové vady i přes veškerou korekci akceptují obrazové 

detaily s potížemi. V případě potřeby je vhodné vybírat obrázky s jednoduchou konturou, 

 tučnými obrysy a minimální vnitřní diferenciací. Při souvětných a větněčlenských rozborech 

v hodinách jazyka nepožadujeme po žácích grafické zpracování, stačí podrobný popis vět, 

významových poměrů, větněčlenských závislostí apod.  

Ve výuce ČJL ale nastávají situace, kdy je důležité pro pochopení smyslu problematiky 

zprostředkovat zrakový vjem z obrazového ztvárnění mnohem explicitněji než ústně. Jako 

příklad uveďme výklad moderních básnických směrů na přelomu 19. a 20. století. Nelze 

považovat za uspokojivé sdělení o existenci „kaligramů“ a prosté vysvětlení jejich podstaty 

bez obrazové předlohy. Jindy zase nastávají situace, kdy žáci se zrakovým postižením 

nepochopí metaforu či metonymii plynoucí z vnější či vnitřní podobnosti nebo nesprávně 

rozumí frazeologickému spojení z podobných důvodů. V takových případech (je-li to možné) 

je žádoucí předložit žákům reliéfní obrázek nebo vyhotovit jednoduchou reliéfní pomůcku 

(s pomocí rozličných materiálů) a dopomoci jim pochopit podstatu například daného 

frazému. U těžce zrakově postižených si často ověřujeme, jak rozumí obsahu nových slov 

z výkladu nebo neologismům apod.  

Pro práci s textem využívají žáci systém kompenzačních pomůcek – zvětšovací lupy (např. 

čtenářská do ruky s osvětlením) a lupové brýle, televizní zvětšovací lupu apod. (viz výše). 
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Kaligramy (G. Apollinaire): reliéfní vyobrazení 

 

3.2 Práce s literárním textem 

Pro práci s uměleckým textem platí v podstatě stejné obecné zásady, které jsme uvedli 

v kapitole 3.3.1. Má-li žák k dispozici text (ukázka z čítanky, pracovní list apod.) v podobě 

vyhovující jeho zrakové potřebě s výše popsanými náležitostmi a úpravami, pracujeme s ním 

stejně jako s žákem intaktním - vždy s ohledem na pomalejší pracovní tempo způsobené 

obtížemi při orientaci v textu. Trpělivě při interpretaci uměleckých textů vysvětlujeme 

významy slov a slovních spojení (zejména nepřímých a obrazných pojmenování), u výkladu 

prozodických a versologických zásad klademe mnohem větší důraz na sluchové podání 

informací (vytleskávání rytmu, práce s důrazy – žák si obtížně pořizuje klasický grafický 

záznam oblouček, čárka - daktyl, trochej, jamb apod.), do literárních a slohových hodin 

zařazujeme velmi často audioukázky s následným rozborem apod. 

Vzhledem ke zrakovému handicapu se zdá být problematické naplnění požadavků na četbu 

stanoveného seznamu literárních děl požadovaného u společné části maturitní zkoušky. To 

však neplatí, pokud poskytneme v rámci povinného seznamu žákovi tituly, o kterých víme, že 

jsou dostupné v akceptovatelné podobě pro zrakovou vadu.  
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Jakýmkoli nejasnostem a nesrovnalostem předejdeme tím, že sestavíme povinný seznam 

četby hned na začátku s vědomím, že knihy jsou dostupné alespoň v jedné z pěti základních 

podob: 

a) v digitalizované podobě v některé ze speciálních knihoven, 

b) v Brailleově písmu v některé ze speciálních knihoven, 

c) ve zvukové podobě – načtené tituly pro CD – i v běžných pobočkách knihoven, 

d) divadelní adaptace, 

e) filmové zpracování (pro nevidomé žáky opatřeno skrytými titulky). 

 

U posledních dvou variant je dobré žákům buď doporučit konkrétní „ověřené“ zpracování, 

nebo případně překontrolovat jím vybranou adaptaci, protože ne vždy je divadelní či filmové 

ztvárnění kvalitou srovnatelné s knižní předlohou, někdy se dokonce liší závěr, jindy zase 

nejsou ani zmíněny některé z hlediska četby důležité postavy apod. 

Má-li škola či žákova rodina skener se čtečkou, může si některý z nedostupných titulů přečíst 

touto cestou. Za úplatu (někdy i bez poplatku) je možné nechat digitalizovat titul na  

specializovaném pracovišti. Nutno ale podotknout, že existují velmi dobře vybavené 

a vstřícné organizace s možností výpůjčky mnoha titulů. Podobná možnost existuje i v síti 

městských knihoven, i když jsou tituly omezené. Do specializovaných knihoven mají přístup 

většinou pouze zrakově postižení přes přihlášení, nikoliv jejich učitelé.  

Vždy je možné obrátit se na některou z poboček Tyfloservisu nebo SONSu, případně na jejich 

internetové stránky, kde vám fundovaně poradí (viz přílohy). 

U žáků se zrakovým postižením využíváme širokou nabídku audioknih. Velkou výhodou 

audioknih je vícehlasá adaptace literárního díla, v níž jsou rozlišovány a umělecky 

ztvárňovány řeči vypravěče a jednotlivých postav (často v kvalitním hereckém obsazení), 

které tak navíc podporují i estetickou rovinu přijímání literárního díla. Digitalizované 

a naskenované knihy čte hlasový výstup, který nedisponuje „přirozeným“ hlasovým fondem, 

ne vždy je příjemné ho poslouchat dlouhou dobu. Navíc při poslechu kvalitních audioknih 
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zrakově postižení aktivizují sluchové vnímání, které je jejich nejdůležitějším kompenzačním 

smyslem. Audioknihy lze vybírat z bohaté nabídky na knižním trhu (vybraná nakladatelství 

v příloze). 

Fenoménem poslední doby jsou elektronické knihy (e-books), tedy zpoplatněné texty knih do 

mobilů a počítačů, které však nevidomému stále čte „digitální“ hlas čtečky. Slabozrací žáci 

a žáci se zbytky zraku si mohou samozřejmě text zvětšovat do potřebné podoby. 

3.3 Práce s vlastním textem 

Dalším atributem práce s textem je pořizování vlastních textů, záznamů, poznámek apod. 

V dnešní době si nevidomí žáci pořizují poznámky do notebooků nebo prostřednictvím 

Pichtova psacího stoje na speciální papír pro šestibod, kde s nimi dle své potřeby dále 

pracují. U ostatních žáků se zbytky zraku nebo jiným zrakovým postižením, kteří využívají 

k práci ještě papír a psací potřeby, je potřeba nastavit speciální podmínky respektující jeho 

zrakový stav. Žáci se zrakovou vadou nevyžadují pevně daný formát sešitu či papíru, 

necháme je zvolit si takovou psací „plochu“, která jim bude vyhovovat. Využít mohou papíry 

formátu A0, A1, A2, A3 nebo papíry se ztučněnou linkou, někomu vyhovuje sešit se širokými 

linkami pro první stupeň ZŠ, u nichž si jen zvýrazní černou barvou linky apod. K zápisu volí 

studenti zpravidla široký černý fix, zvýrazňovače, někteří upřednostňují obyčejné psací pero.  

Někteří žáci na list papíru, se kterým pracují, případně na lavici, připevňují přídavné bodové 

světlo nebo obyčejnou lampičku, s níž lépe vidí na vlastní text. Měli bychom si ověřit, že žák 

po sobě pořízený zápis přečte – například při různých jazykových cvičeních. Nezvládne-li to 

(nebo postupně začne ztrácet tuto schopnost), musíme navrhnout jinou metodu záznamu, 

protože v případě neuchování zápisů není práce efektivní. U žáků osleplých v průběhu studia 

(úraz, progresivita stavu) musíme předpokládat omezené dovednosti v zápisech, pak zvolíme 

možnost zvukového záznamu vyučovací hodiny a dílčích úkolů na diktafon, s nímž pak žák 

může doma pracovat. 
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Užití pohyblivého přídavného bodového světla (pro účely efektu fotografie foceno za tmy) 

3.4 Grafické zvládnutí textu 

U žáků se zrakovým handicapem bychom měli tolerantně přistupovat ke grafickému 

vyhotovení textu. Není však možné zcela opomíjet kodifikovanou grafickou úpravu 

jednotlivých textů – zejména dělení na odstavce, dodržování struktury textů 

administrativního stylu apod. – systematickým, pomalým a individuálním výcvikem (hlasově 

navádíme a opakujeme kroky při formální úpravě) žáci mohou dosáhnout optimálních 

výsledků. Pokud žák píše na běžný papír tučným fixem, je „strofizování“ textu na odstavce 

opravdu to jediné, čeho u něj docílíme, protože pro něj samotného je zpětná orientace 

v textu obtížná. Bohužel to ztěžuje a ovlivňuje jeho práci s textem a měli bychom žáka 

motivovat k tomu, aby přistoupil postupně k využívání odpovídající kompenzační pomůcky – 

tj. počítače nebo Pichtova stroje. Pokud žáci již s počítačem či Pichtovým strojem pracují, 

není třeba zohledňovat špatnou orientaci v textu, tito žáci by měli všechny nároky na 

kodifikovanou podobu textu zvládnout. Navíc si uvědomme, že pro zrakově postižené je 
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práce s počítačem a různými texty častým pracovním nástrojem, proto je potřeba tyto 

dovednosti nepodceňovat.  

Nejběžnější chybou žáků při práci na počítači bývá psaní souvislého textu bez formátování na 

odstavce, i když samotný  obsah má logicky rozdělen úvod, stať i závěr, graficky jde 

o jednolitý celek. Velmi často se také setkáváme s tím, že nevidomý žák si neobratnou 

manipulací „překlikne“ v nabídce barvu písma na bílou (neboť je uvedena v nabídce jako 

první), takže při otevření souboru učitel na standardním bílém pozadí nic nevidí, i když 

informace o textu vykazují jistý obsah. Třetím frekventovaným typem chyb je psaní velkého 

písmene za tečkou.  

V počítačích bývá systémově přednastaveno psaní velkého písmene za tečkou, takže často 

dochází k automatické úpravě všech písmen za tečkou na majuskule. Vidící změnu 

samozřejmě postřehne a opraví, nevidomému však hlasový výstup nahlásí minuskuli, ale za 

mezerou se text automaticky opraví na majuskuli. Když už nemá žák dostatek času na 

kontrolu, mnohdy tam chyba zůstane (psaní řadových číslovek, datum či jiné číselné údaje). 

Naopak žáci, kteří si tuto automatickou úpravu v systému počítače odstraní, někdy chybují 

v psaní velkého písmene na začátku věty, neboť prostě zapomenou, že úpravu vypnuli. 

3.5 Pravopisný výcvik 

Výcvik v pravopise při využití počítače by měl mít nastavena jasná pravidla. Vždy si před 

hodinami českého jazyka zkontrolujte, zda má žák vypnutou kontrolu pravopisu. Pokud ne, 

většinou není čas technicky problém vyřešit. Chcete-li tedy psát diktát nebo procvičovat 

nějaké pravopisné jevy, nechte žáka pracovat v poznámkovém bloku, v němž nelze kontrolu 

pravopisu aktivovat. Bude-li žák pracovat v běžném režimu office, výsledek jeho výkonu 

nebude vzhledem k automatické korektuře počítačového systému objektivní. 

Při diktátech a pravopisných cvičeních není třeba poskytovat žákovi výraznější úlevu, pouze 

zvolit pomalé tempo při kontrolním čtení. Žáci, kteří při kontrolním čtení diktátu zpětně čtou 

braillský tisk, musí vnímat učitele a zároveň se rychle hmatově orientovat v napsaném textu. 

Zase žáci, kteří si kontrolují napsaný diktát na počítači s hlasovým výstupem, musí vnímat 

učitele, zároveň sledovat text reprodukovaný hlasovým výstupem a zachytit případnou 
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změnu, aby ji mohli posléze opravit. Takový souběh činností požadovaných v dané chvíli po 

žákovi je velmi náročný, a proto je vhodné přečíst vždy jednu větu či souvětí z diktátu 

a chvilku počkat. Lze samozřejmě očekávat doplňující dotazy a prosby o zopakování 

konkrétních částí. Jediným závažnějším problémem při psaní diktátu je možnost vzniku 

a následného záznamu zkomolených či podobně znějících slov, což bývá právě způsobeno 

několika hlasovými impulsy naráz, k tomu je dobré být tolerantní.  

Je potřeba opravdu pozorně a pečlivě připravovat či kontrolovat pracovní texty. Naprosto 

běžná – například v zadání didaktického testu písemné části státní maturitní zkoušky – jsou 

zadaní s úkoly, které odkazují na podtržené či ztučněné pasáže v úryvku či ve výchozím textu. 

Hlasový výstup však takové grafické znázornění nečte a Pichtův psací stroj podtrhává, avšak 

rovněž neztučňuje (o tom viz výše).  

 

Ukázka částí diktátu žáka se zbytky zraku 

 

3.6 Komunikační výchova 

Výrazně posílenou složkou ve slohové části předmětu je rozvoj komunikačních dovedností. 

Žáci se zrakovým postižením mají problémy se zrakovou informací. Vejde-li vidoucí do 
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místnosti, ihned nevědomky získává velice důležité informace (kdo, kde sedí, jak ten člověk 

vypadá, kde je stůl, kde jsou světla, jak je to velký prostor, co leží na zemi atd.), ale zrakově 

postižený se nemůže zeptat na věci, které nevidí! Proto se běžně setkáváme u těžce zrakově 

postižených s pasivní znalostí běžných slov, tj. neznají obsah slov, ale slova používají. 

Například se ve dvaceti letech ptají, co je to leknín, co je to kaskáda vodopádů, atd.  

Středoškolští studenti mají největší problémy s pochopením frazeologických spojení 

obsahující zastaralé či v dnešní běžné slovní zásobě se nevyskytující výrazy a mnohoznačných 

pojmenování, dále s užíváním a interpretací cizích slov. Dalším negativním jevem při užívání 

jazyka jsou tzv. parazitní (výplňková) slova (jako by, samozřejmě, jistě atd.), to je však 

„celogenerační“ problém. Vlivem moderních technologií (sms, email, skype apod.), které 

skutečně plně využívají, promluvy podléhají řečové úspoře, tj. nepřiměřenému zkracování 

výpovědi, hromadění mnoha krátkých vět, případně pouze jednoduchých souvětí 

s omezeným výběrem spojek podřadicích (když) a souřadicích (a). Někteří si nejsou jisti svou 

promluvou, mají ostych se započetím konverzace.  

V souladu s požadavky funkční stylistiky je vhodné podporovat funkčnost jako základní 

charakteristiku jazykového projevu, písemného i řečového. Pro žáky se zrakovým postižením 

je důležité umět efektivně a věcně komunikovat, řečově se chovat adekvátně k jazykové 

situaci. Ve výuce předmětu bychom proto měli výrazně posilovat slohový a komunikační 

výcvik, častým opakováním a zařazováním do výkladu vést žáky k důkladnému osvojení učiva 

o objektivních funkčních stylech, slohových postupech a útvarech, které respektují účel, 

záměr a cíl projevu – tyto aspekty jsou navíc dnes hlavním požadavkem u státní maturity 

z českého jazyka (ústní část státní zkoušky). 

V řečnických cvičeních bude největší problémy činit nonverbální složka komunikace. Tím, že 

nevidomý nemá zrakovou zpětnou kontrolu vzájemného řečového projevu, jsou běžné 

nedostatečnosti v přirozené mimice a gestice, ale také v kinezice (komunikace pomocí 

pohybu těla – rukou, nohou a trupu), haptice (sdělování pomocí dotyku při vzájemné 

interakci), posturice (sdělování prostřednictvím tělesného postoje) či proxemice (fyzická 

vzdálenost mezi účastníky komunikace). Není určitě v silách jednoho pedagoga systematicky 

pracovat na odstranění, ale měli bychom se snažit přispět alespoň ke zmírnění problémů. 

Navíc nevidomí často trpí různými zmechanizovanými pohyby těla, jako je kývání dopředu 
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a dozadu, otáčení hlavou do stran, nekontrolované zvedání rukou, různé druhy tiků apod., 

což dozajista výsledný komunikační efekt výrazně ovlivňuje. V systému speciálních středních 

škol pracujeme na odstraňování nedostatků v nonverbální složce i v dalších předmětech – 

dramatické výchově, tělesné výchově, při výcviku v prostorové orientaci apod. U žáků 

v integraci bychom doporučili raději vyhledat pomoc odborníků či dobrovolníků, než na tuto 

složku výcviku zcela rezignovat, neboť na souvislejší a alespoň částečně dostačující práci 

v hodinách dozajista nebude dostatek času. 

Vhodnou metodou pro výcvik a vytříbenost řečového projevu je u žáků se zrakovým 

postižením recitace, tedy umělecká interpretace básnických sdělení, která bývá na středních 

školách opomíjena a je poznamenána poklesem zájmu ze stran dospívajících studentů. 

Interpretační technika ale nabízí zrakově postiženým otevřený prostor pro zdokonalování 

komunikačně sdělného projevu, nutí je k práci s hlasem, k funkčnosti sdělení, k reakci na 

komunikační partnery či posluchače, vede je k užívání spisovné češtiny i k řečové výstižnosti 

a vytříbenosti. V neposlední řadě posiluje výcvik paměti, kterou zrakově postižení vzhledem 

k absenci zrakových informací a vjemů opravdu potřebují. 

4. Vyučovací metody 

Metody, tedy cílevědomé, promyšlené způsoby, postupy, které učitel užívá, aby dosáhl 

vyučovacího cíle (Čechová, 1998, s. 65), jsou při výchově a vzdělávání zrakově postižených 

přímo závislé na speciálně pedagogickém přístupu, a to nejenom v předmětu český jazyk 

a literatura.  

Nejčastěji využívané:  

a) slovní metody (monologické, dialogické, výkladové; metoda výkladového čtení, 
metoda práce s textem, metoda komentovaného čtení), 

b) názorné metody (demonstrační metody, pozorování), 

c) aplikační metody a procvičovací (cvičení, experiment, metoda řešení problému jako 
samostatná tvůrčí aktivita). 

Při výběru metod vždy zohledňujeme individuální potřeby žáka. 
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5. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 

Ve stručnosti bychom závěrem shrnuli několik důležitých bodů, které by mohly usnadnit 

přípravu integrovaného žáka na tuto zkoušku. 

Seznam děl k ústní zkoušce státní maturity (příloha 1) je vhodné sestavit v prvním ročníku 

studia s ohledem na individuální zrakové možnosti, které během měsíce docházky vyplynou 

ze vzájemné interakce. Do seznamu zařazujte díla, která jsou dostupná v elektronické 

podobě v některých specializovaných knihovnách (viz výše), na DVD či audio nosičích (viz 

výše), nebo ověřte, zda disponuje žák případně jeho SPC zařízením pro převod textu knihy do 

zrakově přijatelné podoby. Má-li žák čtečku, pak ověřte, zda jsou vámi vybrané tituly na trhu. 

Dle vyhlášky je nutné žákům nabídnout v seznamu minimálně 60 knih (v době vzniku 

metodiky, ministerstvo průběžně mění), což je samozřejmě z pohledu vyučujících českého 

jazyka a literatury málo, ale vzhledem k náročnosti ověřování dostupnosti titulů bude pro vás 

možná nejlepším řešením přistoupit k této základní variantě.  

Už při přípravě žáků na maturitní zkoušku je dobré navyšovat čas, a to zejména v písemných 

částech (př. procvičování didaktického testu, slohové práce apod.). Výše bylo popsáno, jak je 

pro nevidomé náročná orientace v textu. Rovněž při ústní části ale maturanti pracují s texty, 

uměleckým a neuměleckým, mají je vzájemně porovnávat, tedy přecházet mezi jednotlivými 

texty, vracet se k určitým místům a znovu si je číst, čili je více než vhodné, aby měli žáci 

navýšen čas na přípravu také nejlépe o 100%. 

U písemných částí státní maturitní zkoušky, tj. didaktického testu a slohové práce zadání 

připravuje Cermat, ale dle doporučení SPC se žák může rozhodnout, v jaké podobě zadání 

obdrží – na CD nebo v braillském tisku. Zvládá-li žák obě techniky, nechť raději jeho SPC 

doporučí zaslání obou variant, dosavadní zkušenosti ukazují, že technika mnohdy selhala 

a braillský tisk výrazně pomohl. 

Má-li integrovaný žák asistenta pedagoga, využijte plně jeho potenciál a pověřte ho 

přípravou textů na hodinu – např. přepis ukázky z čítanky, s kterou budete v hodině pracovat 

apod. Výrazně vám to pomůže a žák se bude moci zapojit zcela přirozeně do činnosti 

v hodinách. 
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6. Závěrem  

Na střední škole modifikujeme výuku českého jazyka s ohledem na profesní zaměření školy, 

ale v jazykovém vzdělávání žáka se zrakovým postižením podporujeme rozvoj obecných 

komunikačních a řečových dovedností s ohledem na míru žákova handicapu. Kulturní 

přehled, rozvitá slovní zásoba, pravopisně správný a stylisticky vytříbený projev zrakově 

postiženého jednoznačně posilují jeho profesní předpoklady. Proto bychom měli usilovat 

o kvalitní vzdělávání zrakově postiženého jak ve speciální škole, tak v integraci na běžné 

škole a mít neustále na paměti, že úlevami a ústupky v místech, kde to není nutné, svým 

způsobem snižujeme žákovu šanci na úspěch v konkurenční společenské interakci 

a v procesu socializace vůbec.  
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V. Přílohy 

 

Příloha 1 - SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ a SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 

GYMNÁZIUM 

Literatura do konce 18. století 

světová literatura 

Homér     Odysseia: převyprávěná verze Braillovo písmo 

Ovidius    Proměny: ukázky digitálně 

Giovanni Boccaccio   Dekameron: zvuková podoba, digitálně 

William Shakespeare   Romeo a Julie: zvuk. pod. (záznam představení) digitálně 

     Zkrocení zlé ženy: digitálně 

Miguel de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha: digitálně,  

zvuková podoba 

Molière    Lakomec: zvuková podoba (záznam představení), 

digitálně (ukázky) 

Daniel Defoe    Robinson Crusoe: Braillovo písmo (převyprávěná verze),  

zvuková podoba, digitálně 

Antoine-Francois Prévost  Manon Lescaut 

Johann Wolfgang Goethe  Utrpení mladého Werthera: Braillovo písmo, zvuková  

podoba, digitálně 

 

česká literatura 

Jan Amos Komenský   Labyrint světa a ráj srdce: Braillovo písmo, digitálně 
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Literatura 19. století 

světová literatura 

 

F.-August-René de Chateaubriand Atala: digitálně 

Ivan Andrejevič Krylov  Bajky: zvuková podoba 

Walter Scott    Ivanhoe: zvuková podoba, digitálně 

Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin: Braillovo písmo (scénář k divadelní hře), 
zvuková podoba (záznam divadelního představení), 
digitálně (dva překlady) 

Victor Hugo    Chrám Matky Boží v Paříži: digitálně, zvuková podoba 

Honoré de Balzac   Evženie Grandetová: digitálně, zvuková podoba 

Nikolaj Vasiljevič Gogol  Revizor: zvuková podoba (záznam představení),  

digitálně 

Charles Dickens   Oliver Twist: Braillovo písmo, zvuková podoba,  

digitálně 

Edgar Allan Poe   Povídky: výbor „Zlatý brouk skarabeus a jiné povídky“  

v Braillovu písmu, další povídky digitálně i zvukově 

Charlotte Brontëová   Jana Eyrová: zvuková podoba, digitálně 

Charles Baudelaire   Květy zla: digitálně (výbor, různé překlady) 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij Zločin a trest: zvuková podoba, digitálně 

Arthur Rimbaud   Opilý koráb: digitálně 

Emile Zola    Zabiják: zvuková podoba, digitálně 

Oscar Wilde    Obraz Doriana Graye: Braillovo písmo, zvuková podoba,  

digitálně 

Anton Pavlovič Čechov  Strýček Váňa 
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česká literatura 

 

Karel Hynek Mácha   Máj: Braillovo písmo, digitálně, zvuková podoba 

Josef Kajetán Tyl   Strakonický dudák: zvuková podoba (záznam  

představení) 

Karel Havlíček Borovský  Tyrolské elegie: Braillovo písmo, digitálně 

Karel Jaromír Erben   Kytice: digitálně, Braillovo písmo, zvuková podoba  

(výbor) 

Božena Němcová   Babička: zvuková podoba, Braillovo písmo, digitálně 

Jan Neruda    Hřbitovní kvítí: digitálně 

     Povídky malostranské: digitálně, zvuková podoba,  

Braillovo písmo 

Jakub Arbes    Svatý Xaverius: zvuková podoba, digitálně 

Josef Václav Sládek   Selské písně a České znělky: digitálně 

Jaroslav Vrchlický   Noc na Karlštejně: Braillovo písmo (scénář), zvuková  

podoba (záznam představení) 

     Okna v bouři 

Svatopluk Čech   Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. 
století:   

Braillovo písmo, zvuková podoba, digitálně 

Ladislav Stroupežnický  Naši furianti: digitálně, zvuková podoba (záznam 
představení) 

Alois Jirásek     Staré pověsti české: Braillovo písmo, zvuková podoba, 
digitálně 

A. a V. Mrštíkové   Maryša: zvuková podoba (záznam představení) 
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Literatura 20. a 21. století 

 

světová literatura 

Jack London    Martin Eden: zvuková podoba 

George Bernard Shaw  Pygmalion: zvuková podoba 

Guillaume Apollinaire   Kaligramy: digitálně (výbor) 

Virginia Woolfová   Paní Dallowayová: digitálně 

Ernest Hemingway   Povídky: Braillovo písmo (výbor), zvuková podoba, 
digitálně 

Erich Maria Remarque  Na západní frontě klid: zvuková podoba, digitálně 

Antoine de Saint-Exupéry  Malý princ: Braillovo písmo, digitálně, zvuková podoba 

Ray Bradbury    451° Fahrenheita: digitálně, zvuková podoba 

Ladislav Mňačko   Smrt si říká Engelchen: zvuková podoba 

John Irving    Svět podle Garpa: zvuková podoba, digitálně, film 

 

česká literatura 

František Gellner   Po nás ať přijde potopa: digitálně, Braillovo písmo 

Viktor Dyk    Krysař: zvuková podoba (záznam divadelního 
představení),  

 digitálně 

Petr Bezruč    Slezské písně: Braillovo písmo, digitálně 

Fráňa Šrámek    Stříbrný vítr: Braillovo písmo, digitálně 

Karel Čapek Povídky z jedné a z druhé kapsy: digitálně, zvuková 
podoba, Braillovo písmo (výbor) 

Válka s mloky: digitálně, Braillovo písmo, zvuková 
podoba 

Jiří Wolker    Těžká hodina: digitálně 
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Jaroslav Hašek   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války: digitálně,   

zvuková podoba (kompletní kniha a různé výbory) 

Vítězslav Nezval   Edison: Braillovo písmo 

Vladislav Vančura   Rozmarné léto: digitálně, Braillovo písmo 

Jaroslav Seifert   Morový sloup: Braillovo písmo 

J. Voskovec – J. Werich  Balada z hadrů: zvuková podoba (záznam představení) 

Karel Poláček    Bylo nás pět: zvuková podoba, Braillovo písmo, digitálně 

František Hrubín   Romance pro křídlovku: Braillovo písmo, digitálně 

Jiří Orten    Elegie: (zvuková podoba) 

Zdeněk Jirotka    Saturnin: Braillovo písmo, zvuková podoba, digitálně 

Josef  Škvorecký   Zbabělci: zvuková podoba, digitálně 

Václav Havel Zahradní slavnost: digitálně (součást sebraných 
divadelních her) 

Milan Kundera   Směšné lásky: Braillovo písmo (dva výbory), digitálně 

Bohumil Hrabal Ostře sledované vlaky: zvuková podoba (komentovaný 
film),  Braillovo písmo, digitálně 

Arnošt Lustig    Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou: digitálně 

Václav Hrabě    Blues pro bláznivou holku: digitálně (jako Blues pro 
holku) 

Ota Pavel    Smrt krásných srnců: zvuková podoba 

     Jak jsem potkal ryby: zvuková podoba 

Karel Kryl    Kníška: digitálně 

Ivan Klíma    Moje první lásky: digitálně 

Michal Viewegh   Báječná léta pod psa: zvuková podoba, digitálně 

Květa Legátová   Želary: zvuková podoba, digitálně 

Poznámka: upřednostňujeme zvukové či digitální podoby a divadelní představení; filmová 
zpracování většinou nedoporučujeme, přesněji jako poslední možnost – proto nejsou 
v seznamu uvedena.  
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Příloha 2: Přehled vybraných specializovaných pracovišť využívaných našimi žáky 

 

a) 

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, pracovní doba po - čt: 9 - 18, pá: 9 - 15 hod. 

ktn@ktn.cz 

www.ktn.cz 

 

b) 

Knihovna BraillNet - knihovna digitalizovaných textů pro nevidomé 

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

 

Knihovna digitálních dokumentů 

Odkaz přímo na přihlášení do knihovny: 

http://www.kdd.cz/ 

 

c) 

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

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=u82o5 

http://www.ktn.cz/
http://is.braillnet.cz/knihovna.php
http://www.kdd.cz/
http://www.integraceos.cz/index.php?id=1
http://www.integraceos.cz/index.php?id=1
http://www.dkzp.cz/document_root/auth/login?backlink=u82o5
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Přehled dalších zdrojů přístupné literatury pro zrakově postižené najdete v materiálu 
Organizace pro zrakově postižené – kontaktní údaje, vydaného v rámci projektu Poskytování 
tyflopedických služeb 
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Příloha 3: Audioknihy, vybraná nakladatelství 

 

TYMPANUM audioknihy 

Web: http://www.tympanum.cz/ 

Kontakt: info@tympanum.cz 

 

RADIOSERVIS, a. s. 

Web: www.radioservis-as.cz 

Facebook: Radioservis, Mluvené slovo – audioknihy 

Kontakt: katalog@radioservis.cz 

 

AudioStory 

Web: www.audiostory.cz 

Kontakt: nakladatelstvi@audiostory.cz 

Popron music 

Web: http://www.popronmusic.cz/ 

Kontakt: popron.music@popron.cz 

 

SUPRAPHON 

Web: http://www.supraphon.cz/ 

Kontakt: info@supraphon.cz 

 

FONIA 

Web: http://www.fonia.cz 

Kontakt: fonia@fonia.cz 

http://www.tympanum.cz/
mailto:info@tympanum.cz
http://www.radioservis-as.cz/
mailto:katalog@radioservis.cz
http://www.audiostory.cz/
mailto:nakladatelstvi@audiostory.cz
http://www.popronmusic.cz/
mailto:popron.music@popron.cz
http://www.supraphon.cz/
mailto:info@supraphon.cz
http://www.fonia.cz/
mailto:fonia@fonia.cz
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Další zajímavé odkazy na nakladatelství, která vydávají audioknihy najdete: 

http://audioknihy.net/rozcestnik/ 

 

http://audioknihy.net/rozcestnik/


 

 

 

 

 

 

 

Část 3 

Výuka anglického jazyka v gymnáziu pro 

zrakově postižené 
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I. Cíl práce 

Práce se zaměřuje na specifické aspekty výuky anglického jazyka jako cizího jazyka pro 

zrakově postižené. Optimální zvládnutí anglického jazyka žákem se zrakovým postižením lze 

vnímat jako otevírání komunikačního prostoru - jednoho z předpokladů pro úspěšné 

a nezávislé zakotvení v běžném životě.  

Žáci se zrakovým postižením netvoří jednolitou skupinu. V odborné literatuře najdeme různá 

měřítka pro klasifikaci kategorie osob se zrakovým postižením. Současné studie v oboru 

speciální pedagogika používají zpravidla dělení na čtyři základní skupiny: 

• osoby nevidomé, 

• osoby se zbytky zraku, 

• osoby slabozraké, 

• osoby s poruchami binokulárního vidění (2; s. 41). 

Práce reflektuje především potřeby nevidomých žáků, neboť nemohou získávat podněty 

a informace o obklopující realitě vizuální cestou. Pro utváření adekvátní představy 

o vnímaném objektu či jevu využívají jak smyslovou aktivitu s výjimkou zraku, tak i vyšší 

kompenzační činitele, jako jsou myšlení, řeč, paměť, představivost, obrazotvornost. 

Záleží rovněž na skutečnosti, kdy se kvalita zrakového vnímání jedince dostala do úrovně 

slepoty. Pokud došlo k oslepnutí v průběhu dětství, žák získal představy a poznatky vizuální 

cestou a ty je možné ve výuce utvrzovat a rozvíjet a zabránit jejich vyhasínání. Žáci nevidomí 

od narození vizuální poznatky nemají. Je proto nutné věnovat právě jim dostatek prostoru 

při názorném a zřetelném vysvětlení nových skutečností, s nimiž se ve výuce setkávají. 

Slabozrací žáci a žáci se zbytky zraku využívají a rozvíjejí své zrakové schopnosti, přičemž je 

nutné dodržovat přísné zásady zrakové hygieny (potřebná míra světelné intenzity, pravidelné 

střídání práce nablízko a do dálky), využití doplňkové optiky (lupy, turmony, televizní lupy). 

Žáci se zbytky zraku a někteří slabozrací využívají zvětšený tisk, pro kvalitu jejich zrakového 
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vnímaní je důležitý vhodný barevný kontrast a využívání materiálů bez přemíry detailů. Je 

zapotřebí mít na paměti, že jsou tito žáci s ohledem na nároky na jejich vnímání snadno 

unavitelní, což může limitovat míru jejich pozornosti, způsobovat pomalejší pracovní tempo 

a snižovat míru jistoty v jejich pohybu. 

U některých žáků se zbytky zraku či slabozrakých může mít vada progresivní podobu. 

V důsledku toho je psychika žáka pod větší zátěží. 

Tam, kde u dětí s poruchami binokulárního vidění nebyla završena terapie v předškolním 

věku nebo byla zanedbána, případně u těžkých poruch tohoto druhu, se objevují u žáka 

obtíže ve čtení a psaní, rychlejší unavitelnost a jejich představy utvářené zrakovými vjemy 

bývají neúplné, nepřesné a zkreslené. 

 

II. Specifika výuky anglického jazyka u žáků se zrakovým postižením 

1. Celková charakteristika předmětu 

Anglický jazyk je vyučovací předmět, který se jako jeden z moderních jazyků nabízí zpravidla 

v rámci vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Žák je motivován a podporován 

k zájmu o jazyk a k vytváření pozitivního vztahu k němu. Postupné osvojování jazyka pomáhá 

žákovi snižovat jazykové bariéry, přispívá k jeho osobnostnímu růstu, samostatnosti 

a nezávislosti a dává i širší možnosti profesního uplatnění. Žák se prostřednictvím cizího 

jazyka učí vnímat a respektovat jiný způsob života a kulturu jiných národů a tím prohlubuje 

své vědomí důležitosti vzájemné komunikace a tolerance.  

Žáci se zdravotním postižením mají mít zajištěny speciální podmínky. Očekávané výstupy 

jsou upraveny tak, aby byly pro žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné. Je 

diferencován přístup a výběr učiva vzhledem k stupni postižení. Ve výuce je uplatňován 

princip diferenciace a individuálního přístupu při stanovení obsahu, forem i metod výuky. 

V soudobém světě zaujímá rozhodující postavení jako prostředek jazykové komunikace 

angličtina. Aktivní znalost anglického jazyka umožňuje přístup k informacím téměř ve všech 
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sférách lidské činnosti i k navázání kontaktů s lidmi převážné většiny regionů světa. 

Dominantní postavení anglického jazyka je objektivní skutečností. Z toho se odvíjí i potřeba 

vytvořit prostor pro zvládnutí angličtiny jako cizího jazyka ve školách. V žádném případě 

akcentování této priority neznamená podceňování výuky dalších cizích jazyků, které jsou 

stejně důležité pro rozvoj člověka a odstraňování překážek mezilidské komunikace. V tomto 

kontextu lze konstatovat, že výuka angličtiny je pro žáky se zrakovým postižením jedním 

z profilových předmětů. 

 

2. Výuka anglického jazyka jako komunikace - jazykové formy 

a dovednosti 

2.1 Zvuková podoba jazyka 

Výslovnost 

Výslovnost nových slov je vhodné vícekrát zopakovat. Užitečné je, pokud je pro nevidomého 

žáka k dispozici audio nahrávka s výslovností nových slov (rodilý mluvčí nebo učitel). Žák by 

rovněž měl samostatně využívat kvalitní elektronický slovník, kde je hlasový výstup 

s výslovností. Tento postup je efektivnější a snazší než pořizovat zápis výslovnosti ve 

fonetických znacích.  

Od samého počátku je užitečné seznamovat s rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. 

Pro žáka se zrakovým postižením je účelné, pokud se přitom seznamuje multisenzoriálně 

s reáliemi či literaturou.  Demonstrovat lze nejen na učebnicových nahrávkách, ale 

v kontaktu s rodilým mluvčím. Zároveň je vhodné ponechat na žákovi samotném, ať se sám 

rozhodne pro užívání té či oné výslovnosti, učitel by však měl důsledně trvat na jejich 

nesměšování. 

Intonace 

Běžný způsob intonace v českém jazyce je  v komparaci s anglickým jazykem poněkud 

monotónní. Anglická intonace vytváří atmosféru a náladu. Pro nás trochu nezvyklý intonační 
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rozsah je jasným signálem role, významu i emotivního zabarvení mluvčího. Lze se často 

setkat s obavami žáka se zrakovým postižením, aby vyslovoval uměřeně a nevybočil 

z intonace mateřské mluvy, což je svým způsobem projev naučené sebekontroly. Překonání 

této bariéry znamená nahradit chladný odstup zdvořilou formou a otevřít si cestu ke 

skutečnému společenskému kontaktu. Rodilého mluvčího „nebolí“ tolik gramatické chyby, 

ale neadekvátní modulace hlasu a nepatřičná výslovnost. 

Například samo kladení otázek je půvabnou hrou, kdy intonace nebo změna tempa promluvy 

může identickou otázku změnit z běžného dotazu v hrozbu, výzvu či projev starosti. Nejde 

o samoúčel, žák se zrakovým postižením nevidí naše neverbální dotazy (pokrčení ramen, 

pozdvižení obočí atd.). 

2.2 Grafická podoba jazyka 

Rozdíl mezi mluvenou a grafickou podobou anglického jazyka působí problémy rovněž 

rodilým mluvčím s nižším stupněm vzdělání. Část nevidomých studentů má tendenci 

podceňovat dobrou znalost grafické podoby anglického jazyka, což je většinou spojeno 

s upřednostňováním mluvené komunikace a spoléháním se na výpočetní techniku (hlasový 

výstup) při čtení.  

2.3 Gramatika 

Výuka anglického jazyka by měla být komunikací v anglickém jazyce. Zkušenosti z výuky žáků 

se zrakovým postižením ukázaly, že pro nemalou část z nich je užitečné a lépe pochopitelné, 

pokud je objasnění anglických gramatických struktur prováděno v kontextu a komparaci se 

strukturami mateřského jazyka. Od střední úrovně výš je účelné rozvíjet pochopení 

gramatických struktur výhradně v kontextu cizího jazyka. 

2.4 Slovní zásoba 

Žáci se zrakovým postižením se podstatně častěji než jejich intaktní vrstevníci setkávají 

s některými věcmi a jevy ve škole poprvé, mnohé znají pouze z verbálního popisu, který 
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může být neúplný či zkreslený. Učitel by měl v daleko větší míře než při výuce žáků bez 

postižení doplňovat verbální popis multisenzoriálními podněty. Může přitom využívat: 

• samotné předměty – koření (vůně, tvar, chuť), reálie (javorový sirup, bumerang, 

mince a bankovky), 

• modely reálií (double-decker, socha Svobody), ale i jiných předmětů výuky 

(prostorové tvary, lidské tělo), 

• reliéfní grafika (plastické mapy, reliéfní obrázky), 

• činnosti (dílna a nástroje; procházka Prahou s využitím zvukových, hmatových 

a čichových vjemů; zahrada a práce v ní). 

2.5 Poslech 

Pokud nejde o žáka se souběžným postižením zraku a sluchu, pak nejsou žádná specifika 

zejména ve vztahu k poslechu audio nahrávek. Naopak, většina žáků se zrakovým postižením 

má velmi dobře vycvičenou paměťovou schopnost při poslechu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že významným mluvčím, kterému žák v hodině naslouchá, je učitel, 

dovolte několik poznámek k jeho úloze. Nevidomý žák je sice uvyklý na obsáhlejší verbální 

popis reality, přesto by měl být projev učitele přirozený. Jasně, stručně a výstižně vyjádřit 

svou myšlenku znamená působit účinně. Dlouhý a komplikovaný verbální proud formuje 

neposlouchajícího posluchače, pasivního diváka. 

Jazyk, který učitel používá, je pro žáky vzorem, jak mluvit a jak používat gramatické 

konstrukce. Zároveň, a to platí především ve vztahu k žákům se zrakovým postižením, učitel 

musí být připraven pozitivně motivovat žáka pro optimální zvládnutí anglického jazyka 

s ohledem na jeho schopnosti a možnosti. 

Hovoříme-li k nevidomým žákům, pak mluvíme tváří v tvář. Nejde jen o projev slušnosti, ale 

rovněž nezbytné nutnosti. Žák se zrakovým postižením zřetelně vnímá, že je to on, s kým 
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právě hovoříme. Pokud se učitel při promluvě pohybuje, pozvolné měnění místa promluvy 

napomáhá zrakově postiženému vnímat a lokalizovat jeho pohyb v prostoru. 

Žák se zrakovým postižením nemůže odezírat. Je ochuzen o důležitou pomůcku při sledování 

promluvy. Oč více musí spoléhat na sluchové vnímání, tím důležitější je pro něj zřetelná 

artikulace vyučujícího. 

2.6 Čtení 

Rozvíjení této dovednosti někdy bývá podceňováno v souvislosti s tím, že většina 

nevidomých dává přednost (a nelze se tomu z praktického hlediska divit) audio nahrávkám 

nebo elektronické verzi textu zprostředkované hlasovým výstupem. Přesto je účelné věnovat 

se ve škole důsledně procvičování dovednosti čtení z grafického zápisu. Týká se to především 

žáků do dosažení úrovně intermediate.  

Pro čtení je nutné vytvořit odpovídající podmínky:  - vhodné osvětlení (dle formy zrakového 

postižení), optimální teplota (zachování citlivosti pro hmatové vnímání), časový prostor 

(prodloužený čas dle individuálních schopností žáka a rychlosti jeho čtení), klid (pro 

sluchovou orientaci). 

Učitel připravuje texty pro výuku dle individuálních potřeb žáka se zrakovým postižením: 

v Brailleově písmu, texty lze dle jejich povahy naskenovat nebo přepsat do elektronické 

podoby, či si je stáhnout v elektronické podobě z příslušných webových stránek, a pak 

vytisknout braillskou tiskárnou; zvětšený text, texty v elektronické podobě lze upravit 

a zvětšit dle potřeby, při menším zvětšení lze využít kopírování originálního textu; běžný text, 

pokud jej žák se zrakovým postižením může číst pomocí korekce. 
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Čtení textu v Braillově písmu nevidomým žákem 

Není-li z objektivních důvodů k dispozici text v Brailleově písmu (porouchaná braillská 

tiskárna atd.), lze studentovi text poskytnout v elektronické podobě. Ten jej může přečíst 

s pomocí braillského řádku. 

Žák gymnázia by měl být schopen samostatně si zařídit přístup k literatuře v elektronické 

podobě a stahovat si ji a číst dle své potřeby a zájmu, je to dobrá příprava na vysokoškolské 

studium. 

2.7 Psaní 

Nevidomí žáci gymnázia už jen výjimečně při výuce anglického jazyka používají pro zápis 

Pichtův psací stroj, většina pracuje s notebookem. Dle individuálních potřeb každého žáka je 

nutné počítat oproti intaktním žákům s prodloužením časového intervalu na pořízení zápisu 

nebo na písemné práce. 
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Psaní na Pichtově psacím stroji 

 
Kontrola napsaného textu 
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2.8 Testy a písemné práce 

Zadání testů a písemných prací jsou k dispozici pro žáky dle potřeby: v elektronické podobě, 

v Brailleově písmu, ve zvětšené černotiskové podobě. Připomeňme si některé zásady, které 

by měli mít tvůrci testových úloh pro zrakově postižené žáky na paměti: 

• při tvorbě testových úloh je vhodné volit takovou formu, aby se žák „neztrácel“ 

v textu: varianty odpovědí uvádět nikoli za textem, ale přímo za místem určeným pro 

odpověď, 

• nepoužívat obrázky (verbální popis obrázku pro nevidomé nemusí být zřejmý 

a pochopitelný a nevidomý pak není objektivně schopen správně vyřešit úlohu), 

• limitovat výběr (to, co je snadno kontrolovatelné při zrakové komparaci textu 

a variantních odpovědí, je obtížné při komparaci sluchové a hmatové i při velmi dobře 

vycvičené paměti tak může být žák se zrakovým postižením výrazně znevýhodněn), 

• u náročného testu by měl mít nevidomý žák k dispozici elektronickou verzi pro 

hlasový výstup a text zadání v Brailleově písmu, při práci na počítači by měl mít 

k dispozici jak hlasový výstup, tak braillský řádek, 

• testové úlohy pro žáka se zrakovým postižením je účelné koncipovat a vytvářet tak, 

aby je mohl řešit zcela samostatně, pokud možno bez asistence. 
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Pracovní místo nevidomého žáka (vpravo braillský řádek pro hmatový výstup,  

uprostřed sluchátka pro práci s hlasovým výstupem)  

Nevidomému žákovi vysvětlujeme chyby, kterých se dopustil, individuálně, abychom se 

ujistili, že skutečně porozuměl. Obdobně postupujeme i u žáka se zbytky zraku nebo silně 

krátkozrakého. 

  

3. Přístupy, metody, techniky a pomůcky 

3.1 Zápis v Brailleově písmu 

Znaky pro anglickou abecedu jsou uvedeny v příloze, plný zápis se používá při běžné výuce 

jazyka i z toho důvodu, aby si nevidomý žák fixoval grafickou podobu jazyka. 

Většina produkce originálních textů je psána anglickým zkratkopisem (viz příloha). Pro jeho 

aktivní zvládnutí a využití by měl žák dosáhnout střední úrovně znalosti anglického jazyka. 
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Seznam značek a zkratek a anglického zkratkopisu v Brailleově písmu je k dispozici mj. 

v knihovně v Krakovské ulici. Zkratkopis se většinou učí ten, kdo má zájem pravidelně číst 

anglicky v Brailleově písmu tištěnou produkci. Je nutné mít na paměti, že běžná kniha 

v černotisku představuje několik silných svazků v Brailleově písmu, a to při oboustranně 

tištěných stranách a použití zkratkopisu. Je to také jeden z důvodů, proč z praktického 

hlediska dnes roste význam možnosti přístupu osob s těžkým zrakovým postižením ke knižní 

produkci v elektronické podobě. Zkratkopis si lze nastavit i na braillském řádku. 

 
Braillská tiskárna 

3.2 Výběr učebnice 

Vzhledem k relativně širokému výběru řad učebnic pro výuku anglického jazyka je na učiteli, 

aby na základě svých zkušeností, stupně jazykové znalosti žáků třídy/skupiny, způsobu výuky 

a jejím cílům doporučil vhodnou učebnici pro třídu/skupinu. Dovolte několik poznámek pro 
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výběr učebnice s ohledem na žáka s nejtěžší formou zrakového postižení (v praxi školy jsou 

jeden až čtyři žáci ve třídě gymnázia nevidomí): 

• Podstatná část učebnice by měla být dobře využitelná i pro žáka s nejtěžší formou 

zrakového postižení ve třídě/skupině při práci v hodině a spolu s doplňujícími 

materiály i pro samostatnou přípravu a opakování. 

• Důležité části učebnice by měly být dostupné v elektronické podobě nebo snadno do 

této podoby převoditelné (příprava materiálů v Brailleově písmu, zvětšený tisk).  

• Obrazová část učebnice by měla mít spíše doplňující ilustrační povahu nebo by měla 

být snadno nahraditelná jinými výukovými materiály (předměty, modely, reliéfní 

obrázky). 

• Učebnice by měla být doplněna audio CD a CD ROM pro domácí přípravu. Doplňující 

materiály by měly být dostupné na internetových stránkách. Materiály učebnice by 

měly být atraktivní a motivující i pro žáka s postižením. 

• Učebnice by měla být rozdělena do krátkých, přehledně uspořádaných oddílů. 

• Učitel i při maximální míře entuziasmu, kterou disponuje, by měl myslet i na to, aby 

mu vybraná učebnice nepřinášela zbytečnou časovou ztrátu při její adaptaci pro 

potřeby žáků se zrakovým postižením a aby tento čas mohl spíše věnovat přípravě 

vlastních výukových materiálů a pomůcek. 

3.3 Hry 

Při výběru jazykové hry je možné klást jediné omezení, a to, aby se do ní mohli plnohodnotně 

zapojit i žáci nevidomí či s jinou formou zrakového postižení (orientace – prostor bez bariér 

a seznámení se s prostorem před zahájením hry; obrázek jako doplňující materiál – rozdělení 

do skupin tak, aby v každé byl jeden žák, který je ostatním adekvátně verbálně popsat 

obrázek v anglickém jazyce; připravené podkladové materiály v Brailleově písmu 

a zvětšeném tisku; dostatečný časový prostor atd.). 
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3.4 Prvky dramatické výchovy 

Využívání strategie a technik dramatické výchovy ve výuce cizího jazyka představuje 

přirozenou součást procesu optimálního zvládnutí daného jazyka. Specifika mluveného 

projevu, vedení dialogu, dovednosti naslouchat a porozumět v anglickém jazyce jsou nedílně 

spojeny s jeho dramatickou podobou. V tomto kontextu představuje výuka anglického jazyka 

žáků se zrakovým postižením cestu k překonávání bariér nejen lingvistické povahy. S výukou 

jazyka si žák se zrakovým postižením osvojuje a procvičuje dovednosti, které jsou nezbytné 

pro běžný život. Patří mezi ně zbavování se výrazu „kamenné tváře“, „nehybné postavy“, 

chybných návyků držení těla a vystupování (kritika vyslovená učitelem pak nemusí být žákem 

vnímána negativně, neboť je to kritika postavy v roli, nikoli jeho chyb a nedostatků), 

orientace v prostoru a zvládnutí tohoto prostoru hlasem.  

3.5 Dialog 

Dialog představuje téměř všudypřítomnou formu promluvy v hodinách anglického jazyka. Od 

rozhovoru (interview), kde příprava otázek je důležitou úvodní aktivitou, přes rozhovor 

týkající se běžných životních situací, až po formální společenskou konverzaci. 

Dialog prolamuje bariéru ostýchavé mlčenlivosti, zapojuje aktéry do společenského 

kontextu, upevňuje používání běžných mluvních obratů, zvyšuje schopnost mluvní 

improvizace v běžných životních situacích, uspokojuje běžnou lidskou potřebu sdílení. 

3.6 Improvizace 

Rozvíjí spontaneitu. Jejím prostřednictvím student objevuje vztah mezi realitou svého 

vnitřního života, a to jak intelektuální, tak emocionální, a jejím fyzickým vyjádřením, jehož 

prostřednictvím tuto realitu dokáže sdělit ostatním. 

3.7 „Obrazový“ materiál 

Je přirozené, že ve výuce angličtiny (a jazyků vůbec) převažuje verbální stránka. V této 

souvislosti je vhodné nezapomínat na využití dalších podnětů neverbální či smíšené povahy, 

které umožní žákovi se zrakovým postižením lépe se orientovat ve struktuře a významech 
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anglického jazyka. Velmi důležité jsou v hodině angličtiny pomůcky pro hmatové vnímání 

a pro zapojení dalších smyslů (čich, chuť) -  mince a bankovky, plastické mapy, předměty 

typické pro každodenní život v anglosaské zemi.  

 
Práce při seznamování se s mincemi anglicky mluvících zemí 

Vánoční pudink a především jeho ingredience jsou nejen zdrojem široké slovní zásoby, ale 

i výrazných čichových, chuťových a hmatových podnětů. O to nezapomenutelněji pak působí 

po efektním způsobu servírování ochutnání tohoto důmyslného produktu anglické kuchyně. 

Pro zrakově postiženého je příjemným zážitkem přivonět si a ohmatat vřes, ochutnat 

shortbread atd. 

Učitel anglického jazyka žáků se zrakovým postižením v průběhu času shromažďuje sbírku 

předmětů z anglicky mluvících zemí, které hmatem chutí a vůní pomáhají vytvořit si 

praktickou představu o vybraných reáliích. Tato sbírka může někomu připomínat kabinety 

kuriozit, ale pro nevidomé žáky je důležitým zdrojem informací (listy, kameny, předměty 

denní potřeby, modely). 
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3.8 Práce s mapou 

Nevidomý žák by měl mít k dispozici plastickou mapu s popiskami v Brailleově písmu – 

využívány jsou postupy jako při výuce zeměpisu. Individuální přístup učitele je nezbytný pro 

získání základní orientace žáka, opakování a rozšiřování okruhů geografických informací. 

 

 
Práce nevidomého žáka s plastickou mapou Austrálie 

 

3.9 Reliéfní grafika 

Reliéfní obrázek by měl být jednoduchý, dobře rozeznatelný hmatem a přinášející podstatné 

informace o zobrazeném předmětu. Popisky a vysvětlivky v Brailleově písmu lze do obrázku 

nalepit (vytištěné braillskou tiskárnou, napsané na Pichtově psacím stroji, vyrobené 

dymokleštěmi) nebo přímo vepsat pomocí tzv. pražské tabulky. Reliéfní obrázek 

neoznačujeme černotiskem. To ovšem neznamená, že jeho přílohou nemůže být list 
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obsahující černotiskovou verzi, aby s obrázkem mohl pracovat snadno i ten, kdo Brailleovo 

písmo nepoužívá (učitel v běžné škole, asistent pedagoga, student na praxi atd.). 

 
Fuser pro přípravu reliéfních obrázků 

V hodinách anglického jazyka lze využít reliéfní obrázky z jiných předmětů (například 

geometrické tvary a obrazce, stavební slohy). Podle aktuálních potřeb výuky si učitel 

angličtiny sám postupně vytváří a rozšiřuje svou sbírku tyflografiky. 

3.10 Práce se slovníkem 

V současné době žáci běžně využívají slovníky v elektronické podobě, které mají 

nainstalovány v počítači. K dispozici jsou jim i internetové slovníky, učí se pracovat rovněž 

s výkladovými slovníky.  

3.11 Výpočetní technika 

Výpočetní technika je nejen z pohledu zvládnutí anglického jazyka neocenitelným 

pomocníkem žáka se zrakovým postižením, který využívá počítače pro čtení či poslech textu, 
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jako záznamník, jako kompenzační pomůcku, a to i ve spojení s dalšími přístroji, při 

procvičování probrané látky za pomoci řady dostupných jazykových programů komunikace 

v anglickém jazyce, jako slovník, pro běžnou komunikaci v anglickém jazyce, pro získání 

přístupu ke studijním materiálům a literatuře atd. Představuje velmi důležitou pomůcku i pro 

učitele, zejména pro přípravu textů v elektronické podobě, tisk v Brailleově písmu či zvětšený 

tisk, přípravu speciálních testových úloh a výukových materiálů. Na druhou stranu počítač 

nenahrazuje živý kontakt s jazykem v praktické výuce – v tomto ohledu je nezastupitelná 

úloha učitele anglického jazyka. 

Neocenitelným pomocníkem pro motivaci ke zvládání anglického jazyka a výpočetní techniky 

sehrávají mezinárodní počítačové tábory (ICC) pořádané o prázdninách vybranou evropskou 

zemí a zaměřené na středoškoláky. Informace lze získat organizátora za ČR – středisko 

Teiresiás při MU v Brně (www.teiresias.muni.cz). Zájemce se přihlašuje elektronicky sám 

a prochází českým výběrovým kolem. Pro účastníka je velmi užitečné, že postupně je vedle 

zvládání VT stále více akcentována komunikační stránka. Účast na ICC je zpravidla velkou 

motivací žáka se zrakovým postižením prohloubit si svou znalost jazyka. 

3.12 Pobyt v anglicky mluvícím prostředí 

Pobyt je vhodný pro žáky se zrakovým postižením, kteří ovládají jazyk alespoň na úrovni 

běžné komunikace a kteří jsou samostatní v sebeobsluze a orientaci. Tak jako u intaktních 

osob platí pro efektivitu pobytu v anglosaské zemi z pohledu rozvíjení znalosti jazyka potřeba 

pobývat mezi rodilými mluvčími a vyvarovat se pokud možno kontaktu s českým mluvčím. 

Pokud poznávací zájezd organizuje škola, pak je vhodné mít na paměti dvě potřeby: 

• v maximální míře komunikovat anglicky (ubytování v rodinách, výklad i běžná 

konverzace v anglickém jazyce, kontakt s vrstevníky – návštěva školy, žákovského 

sportovního oddílu, zájmové organizace mládeže), 

• program uzpůsobit tak, aby se žáci s těžkým zrakovým postižením mohli 

plnohodnotně seznámit s reáliemi nejen verbální cestou (multisenzoriální poznávání 

je ostatně atraktivní i pro intaktní žáky). 

http://www.teiresias.muni.cz/
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Velmi užitečná je práce na mezinárodním projektu, kde společným jazykem komunikace je 

angličtina. Společná práce na projektu je zpravidla motivující pro bezbolestné překonávání 

bariér komunikace.  

Zásada fair play 

Žákovi se zrakovým postižením je nezbytné v průběhu studia vytvořit rovné, stejné 

podmínky. Nelze jej zvýhodňovat oproti intaktním žákům. Má-li žák se zrakovým postižením 

ve škole asistenta pedagoga, pak by jej měl využívat jen na ty činnosti, které objektivně 

nemůže zvládnout. Rozhodující je, aby v běžné škole byl vytvořen prostor pro nácvik 

dovedností nezbytných pro dosažení plné samostatnosti. Škola ve spolupráci se SPC žákovi se 

zrakovým postižením poskytuje služby vzdělávací, ve výcviku dovedností pro samostatnost 

a pro pracovní zařazení.  
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IV. Přílohy (seznam) 

1. Zápis cizojazyčného textu: Anglická abeceda* (anglická podoba znaků v Braillově 

písmu)  

2. Table of Standard English Braille (anglická podoba znaků v Braillově písmu a anglický 

zkratkopis)  

3. Auld Lang Syne, Good King Wenceslas (písně) 

4. How to Be an Alien** (krátký text) 

5. Martin Luther King: I Have a Dream*** (úryvek projevu) 

6. The Water Sprite Kabourek**** (pražská pověst) 

7. Giovanni’s Café***** (scénka) 

8. Test (příklad) 

9. My Family (příklad zadání maturitní otázky pro ústní zkoušku) 

10. Some English Language Games****** (příklad jazykových her) 

11. Wales, Great Britain, Scotland (Flags) (předloha pro reliéfní obrázek) 

12. The Flag of Wales (příklad nepříliš vhodné předlohy pro reliéfní obrázek) 

13. England, Scotland, Great Britain (Flags) (vlajka Velké Británie - příklad nevhodné 

předlohy pro reliéfní obrázek) 

14. Australia (předloha pro reliéfní obrázek) 

15. Sydney Opera (předloha pro reliéfní obrázek) 

16. The Statue of Liberty (předloha pro reliéfní obrázek) 

17. Plastický glóbus a plastická mapa Británie (fotografie) 
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18. Plastická mapa Severní Ameriky (fotografie) 

19. Plastická kniha o Praze******* (fotografie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

*Wanda Gonzúrová - Příručka pro přepis textů do bodového písma, 1. část, Praha 1998; 

**George Mikes – How to Be an Alien, London 1966; ***převzato z American Holidays, 

Brattleboro 1990; ****Neprakta - Švandrlík – Molín – Prague Full of Ghosts, Praha 1993; 

***** Doug Case, Ken Wilson – Off-stage!, London1979; ****** Richard Clark – Drama 

Resource Sheet, Exeter 2005; ******* Prague. The Royal Route, Praha 2007
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Příloha 1: Zápis cizojazyčného textu: Anglická abeceda (anglická podoba znaků v Braillově 
písmu)1 

  

                                                      

1 Wanda Gonzúrová - Příručka pro přepis textů do bodového písma, 1. část, Praha 1998 



 

25 

 

Příloha 2: Table of Standard English Braille (anglická podoba znaků v Brailleově písmu a 
anglický zkratkopis)  
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Příloha 3: Auld Lang Syne, Good King Wenceslas (písně) 

 

Auld Lang Syne 

 

Should auld acquaintance be forgot 

And never brought to mind? 

Should auld acquaintance be forgot 

And days of auld lang syne? 

 

For auld lang syne, my dear, 

For auld lang syne, 

We’ll take a cup of kindness yet, 

For auld lang syne. 

 

 

Good King Wenceslas 

 

Good king Wenceslas looked out 

On the feast of Stephen, 

When the snow lay round about 

Deep and crisp and even. 

Brightly shone the moon that night 
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Though the frost was cruel, 

When a poor man came in sight 

Gathering winter fuel. 
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Příloha 4: How to Be an Alien2 (krátký text) 

 

HOW TO BE AN ALIEN 

 

THE LANGUAGE 

 

When I arrived in England I thought 

I knew English. After I'd been here an 

hour, I realised  I did not understand 

a word. 

 

THE WEATHER 

 

You must never contradict anybody 

when discussing the weather. Should it 

hail and snow, should hurricanes 

uproot the trees from the side of the 

                                                      

2 George Mikes – How to Be an Alien, London 1966 
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road, and should someone remark to 

you: `Nice day, isn't it?' - answer 

without hesitation: 'Isn't it lovely!' 

 

QUEUEING 

 

An Englishman, even if he is alone, 

forms an orderly queue of one. At 

weekends an Englishman queues up at 

the bus stop, travels out to Richmond, 

queues up for a boat, then queues up 

for tea, then queues up for ice cream, 

then joins a few more odd queues just 

for the fun of it, then queues up at the 

bus stop and has the time of his life. 
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PETS 

 

If you go out for a walk with a friend, 

don't say a word for hours; if you go 

out for a walk with your dog, keep 

chatting to him. 

 

SEX 

 

Continental people have a sex life; the 

English have hot-water bottles. 

 

HOW TO PLAN A TOWN 

 

1 First of all, never build a street 

straight. 
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2 Give a different name to a street 

whenever it bends. 

3 Call streets by various names: 

street, road, place, mews, crescent, 

avenue, lane, way, park, gardens, path, 

walk, broadway, promenade, gate, 

terrace, view, hill etc. 

 

TEA 

 

The trouble with tea is that originally it 

was quite a good drink. So a group of 

the most eminent British scientists put 

their heads together, and made 

complicated biological experiments to 

find ways of spoiling it. 

 

They suggested that if you do not drink 

it clear but pour a few drops of cold 
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milk into it, and no sugar at all, the 

desired object is achieved. Once this 

refreshing, aromatic, oriental beverage 

was successfully transformed into 

colourless and tasteless gargling 

water, it suddenly became the national 

drink of Great Britain and Ireland. 

 

There are some occasions when you 

must not refuse a cup of tea. If you are 

invited to an English home, at five 

o'clock in the morning a cup of tea is 

brought in by a heartily smiling 

hostess. You have to declare with your 

best five o'clock smile: 'Thank you so 

much. I do adore a cup of early 

morning tea, especially early in the 

morning.' If you are left alone with the 

liquid, you may pour it down the 

washbasin. 
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Then you have tea for breakfast; then 

you have tea at eleven o'clock in the 

morning; then after lunch; then you 

have tea for tea; then after supper; and 

again at eleven o'clock at night. 
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Příloha 5: Martin Luther King: I Have a Dream3 (úryvek projevu) 

Martin Luther King (1929-1968) 

 

I Have a Dream 

(Address at the Lincoln Memorial, 1963) 

 

I say to you today, my friends, that in 
spite of difficulties and frustrations of 
the moment I still have a dream. It is 
a dream deeply rooted in the American 
dream. 

I have a dream that one day this nation 

will rise up and live out the true 

meaning of its creed: “We hold these 

truths to be self-evident; that all men 

are created equal.” 

I have a dream that one day on the red 

hills of Georgia the sons of former 

                                                      

3 převzato z American Holidays, Brattleboro 1990 
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slaves and the sons of former slave-

owners will be able to sit down 

together at the table of brotherhood. 

I have a dream that one day even the 

state of Mississippi, a desert state 

sweltering with the heat of injustice 

and oppression, will be transformed 

into an oasis of freedom and justice. 

I have a dream that my four little 

children will one day live in a nation 

where they will not be judged by the 

color of their skin but by the content of 

their character.  
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Příloha 6: The Water Sprite Kabourek 4(pražská pověst) 

The Water 

Sprite Kabourek 

It is a pleasant duty to describe the water sprite Kabourek. 

He is a peaceloving, kind-hearted ghost and it can even be 

said that he is affectionate. In the Iast century this small green 

man with a clown's smile was a part of local folklore. He 

liked visiting the ale-houses on Kampa Island and chatting 

with his neighbours over good beer and for a small fee 

he advised the local fishermen. It could be said that he was 

in an alehouse more often than on the river. But he lacked 

nothing here. The service was excellent, his neighbours 

respected him and hardly did he sit down on a chair than 

they placed a tub of river water at his feet so that he could 

be in his element. lt never happened that someone cursed 

Kabourek on Kampa Island, or even sung the mocking song 

about a water sprite to him. But not even that would have 

upset the kind-hearted water sprite, because he did not lack a 

sense of humour. But even water sprites grow old and fall 

victim to various diseases. Not even the world was as it once 

had been. His friends died one after another, the little ale-

houses were modernized and instead of concertinas or barrel 

organs jazz was heard more frequently. Kabourek could not 

stand that and when he heard a saxophone he stuffed his 

green ears. He visited the ale-houses sporadically only and 

the fact that the ale-house keepers forgot to give him a tub of 

water upset him greatly. In the end he became a recluse and 

                                                      

4 Neprakta - Švandrlík – Molín – Prague Full of Ghosts, Praha 1993 
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a confirmed lover of everything old. He recalls the old, 

golden days and allegedly keeps a painting of the emperor 

under the water. Sometimes, however, he feels thirsty and 

longs for human company. And for at Ieast a moment he 

emerges from the waters of The Devil's Stream and begs 

a passer-by to bring him a bottle of beer. He who fulfils his 

wish has no need to regret it. He can be sure that Kabourek 

will present him with a pike or an eel. 
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Příloha 7: Giovanni’s Café 5(scénka) 
 
Giovanni‘s Café 
 
MUSIC 
 
GE Well, here we are in Rome. The sun is shining, and we haven´t got a care in 

the world. 
DO Yes, Rome is so beautiful. 
GE And it´s such a beautiful day. 
DO This square looks lovely in the sunshine. 
GE And it´s so nice, sitting here with you. No trains to catch … 
DO No telephones to answer … 
GE No boring business people to talk to … Do you know, this is the first holiday 

we´ve had for five years –  since we were married. 
DO And it´s our first visit to Rome, too. It´s like a second honeymoon. 
GE Yes, and now we´re alone together, with all the time in the world. 
DO Yes. 
GE Just you, and me, and romantic Rome. 
DO Yes. 
 
MUSIC 
 
TE Excuse me, do you speak English? 
GE Yes. 
TE May I sit here? 
GE Er …oh … yes. 
TE  Thank you – just a minute – it´s Geoffrey – Geoffrey Burton! 
GE Good God! Teresa Pilkington! 
TE Geoffrey, darling! How lovely to see you! It´s been so long since we – 
GE Er … Teresa, this is my wife Dorothy. 
TE Oh, your wife. Delighted to meet you.  
DO So you know Geoffrey, do you? 
TE Oh yes, Geoffrey and I are old friends, aren´t we, Geoffrey? 
GE  No. Er …yes. Er … what are you doing in Rome, Teresa? 
DO You´re old friends, are you? 
TE Oh yes, I´ve known Geoffrey for years and years, since we were both young 

and innocent. 
GE Goodness me! Look at that remarkable statue! 
DO Geoffrey! … Tell me, Miss Pilkington, what exactly do you mean by young and 

innocent? 
TE Well, darling, before Geoffrey met me, he was just an innocent boy. 
GE Er … yes … we met at kindergarten. 
TE Geoffrey, you knoow that´s not what I mean. 
DO What exactly do you mean? 
GE Good Lord! Look at that magnificent telephone-box! 

                                                      

5 Doug Case, Ken Wilson – Off-stage!, London1979 
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DO Geoffrey! 
GE Well, you don´t see telephone-boxes like that in England, do you? 
TE Poor Geoffrey! Before he met me, his life was so boring. He was a student at 

an awfull college in the mountains, and he hated every minute of it. 
DO But Geoffrey – you told me you loved that college in the mountains! 
TE Ah yes, that´s because he met me there. 
DO What – at the college? 
TE No, in the mountains. 
GE Er, Dorothy, I think we´d better go. The Colosseum closes at six o´clock, you 

know. 
DO  Sit down Geoffrey. It´s only half past eleven. 
TE Yes, I remember that day so well – the day that we met. The mountains were 

so beautiful, the sky was so blue – 
DO - and Geoffrey was so green, I suppose. 
TE Green? What do you mean? 
DO Green. Young and innocent. Just the way you like them, I suppose. 
TE Well, really! 
 Excuse me! … Goodbye, Geoffrey. … Delighted to have met you, Mrs Burton. 
GE Teresa … um … 
TE  Goodbye, Geoffrey. 
 
MUSIC 
 
GE Oh, dear. 
DO So before you met her, you were just an innocent boy! You told me I was the 

first woman in your life, and I believed you … and I´ve been so honest with 
you. 

GE Yes, Dorothy. 
DO I´ve told you everything. 
GE Yes, Dorothy, I know. I was the first man in your life. 
DO The first and only man Geoffrey. 
GE  Oh … waiter. I´ll have a Martini, please. 
GI Certainly, sir. And for you , madam? Oh! Dorothy! 
DO Giovanni! 
GI Dorothy! 
GE Giovanni? 
GI Dorothy, it´s wonderful to see you again! 
GE Dorothy, have you met this man before? 
DO Well, Geoffrey – 
GI Dorothy, it must be five years! 
DO Six, Giovanni, six! 
GI And now you´ve come back to Rome! 
GE Come back? What´s he talking about? 
DO Well, Geoffrey – 
GI Come with me, Dorothy. We´ve got so much to talk about! 
DO Oh … er, yes …um …excuse me, Geoffrey. 
GE Dorothy! Dorothy! Dorothy! 

MUSIC  
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Příloha 8: Test (příklad) 

 

Fill in the word. 

 

There are 18 ………. on this golf course. 

Jack scored a ………. in the last minute of the 

match. 

Chinese built a big Olympic ………. in Peking. 

King, queen, bishop, rook, knight and pawn – 

which game can you play with them? - ………. 

Some football ………. are really aggressive. 

Horse ……….are very popular in all English-

speaking countries. 

 

Infinitive or gerund 

 

Mary wants (to buy/buying) a house. 

They seem (to know/knowing) all about us. 

Edmund Hillary and Sherpa Tenzing were the 

first people (to climb/climbing) Mount Everest. 

John stopped (to smoke/smoking) when he 

was 37. 

I look forward (to hear/hearing) from you soon. 

She decided not (to accept/accepting) the 

invitation. 
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I hope you don’t mind my (to have/having) used 

your mobile phone. 

Ann promised not (to come/coming) late. 

I expect (to be/being) back in ten minutes. 

Being with her boyfriend Tom Helen enjoyed 

(to watch/watching) the match very much. 

 

 

Which modal verb? 

 

We (needn’t/mustn’t/must) hurry, we have time 

enough. 

Do you (have to/must/have) go home now? 

You are really ill. You  (must/will must/have) 

stay in bed. 

Her husband (must/mustn’t/have to) pay her 

debts. 

Did you (needn’t/mustn’t/have to) to wait a long 

time? 

Surely, you (must/had/will have) remember it. 

He (has to/have to/must) be really aggressive, 

he attacked ten people in the stadium. 

She didn’t (must/have/have to) tell him twice. 
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Příloha 9: My Family (příklad zadání maturitní otázky pro ústní zkoušku) 
 

3. My Family 

 

Answer the questions: 

 

Could you tell us something about your family and family life? 

Can you explain the following proverb? - A father is a treasure, a brother is 

a comfort, but a friend is both. 

 

Difficult words: 

 

stroke  - mrtvice 

raise  - vychovat 

lump  - velké sousto, kus 

rejoice - radovat se, mít radost 

owe  - vděčit, být dlužen, být zavázán 

 

Read the extract and answer the questions: 

 

What did the person say about her parents? 

What happened when she went shopping with her mother one Friday?  

What does she owe her mother?  

Is she able to return her parent‘s love and care back? 
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The last thing I thought I'd be doing when I reached the big 50 was being the parent 

of my parents. Three years ago, I gave up my job to care for my dad, now 88, who'd 

had a stroke, and my mum, now 80, who has dementia. Their house has become 

a nursing home. Friday is the day I take Mum shopping, and we go out for coffee 

afterwards. One Friday, while I was queueing for our usual coffee and cake, 

a woman tapped me on the shoulder and said, "I see you here every week with your 

mum, and it reminds me of when I brought my own mum out shopping. Mum died 

last year and I miss her so much. Please, enjoy your time with your mum. It 

doesn't last for ever." It brought a lump to my throat as I looked across at my mum. 

She gave most of her life to raising me and then helped me raise my children, now 25 

and 22. I went back to my seat and rejoiced in the fact that I still have Mum and Dad, 

even if it means extra work for me.  

 

 

Tell us as many  words as you know used for the members of the large family 
(e.g. mother, father, …). 

 

 

Direct speech in the extract transform into reported speech: 

 

A woman said (that) … 
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Příloha 10: Some English Language Games 6(příklad jazykových her) 

 

Some English Language Games 

 

Alphabet Stories  

ln pairs tell a story one sentence at a time -but each sentence must begin with the 

next letter in the alphabet - a,b,c, etc.... 

 

Fortunately, Unfortunately (or the good news and the bad news)  

Another story telling exercise. Each person in the circle contributes one line of a story 

-but alternately each person should start with either Fortunately or Unfortunately -The 

idea is NOT to cancel out what the person before you has just said -but rather to 

continue the story a Iittle -not always as easy as it sounds. 

 

Duologues  

ln pairs facing each other across the room - after being given the "opening line" (see 

below) you walk towards each other and act out the scene.  

Can you please help me?     Ssssh... This is the dangerous bit! 

What are you doing in here?    I'm sorry you‘ve got no choice 

Now what are we going to do?    We're closed 

 
Thought tracking -The Mary Tompkinson Story - see separate sheet  

Lie back eyes closed: Listen to the scenario.  

While you tell the story get the students to think of a character they would like to be 

within the scenario. When you've finished you go round the group one at a time and 

touch them on the arm -They then tell their characters version/view of what happened 

–you may find useful to touch the next student before the last has completely finished 

- it stops them trying to keep going when in fact they've said all they want/need to!  

                                                      

6 Richard Clark – Drama Resource Sheet, Exeter 2005 
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Příloha 11: Wales, Great Britain, Scotland (Flags) (předloha pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 12: The Flag of Wales (příklad nepříliš vhodné předlohy pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 13: England, Scotland, Great Britain (Flags) (vlajka Velké Británie - příklad nevhodné 
předlohy pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 14: Australia (předloha pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 15: Sydney Opera (předloha pro reliéfní obrázek) 

 
  



 

57 

 

Příloha 16: The Statue of Liberty (předloha pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 17: Plastický glóbus a plastická mapa Británie (fotografie) 
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Příloha 18: Plastická mapa Severní Ameriky (fotografie) 
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Příloha 19: Plastická kniha o Praze 7(fotografie) 

 

                                                      

7Prague. The Royal Route, Praha 2007 
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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 



13 

 

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

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

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

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

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

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

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

jinou formou. 

Současná legislativa podporuje vzdělávání žáků se specifickými potřebami v běžných školách 

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

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

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

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

skutečným přínosem. 

Základním předpokladem kvalitní výuky matematiky je příprava vyučujícího již před 

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

s potřebami konkrétního žáka a z toho plynoucími podpůrnými prostředky. 

1.1 Speciální potřeby žáka, podpůrná opatření 

Seznámení vyučujícího se stupněm a druhem postižení konkrétního žáka, jeho 

kompenzačními pomůckami a speciálními potřebami, příprava podpůrných opatření. 

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

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

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

i hmatovým výstupem, který umožní provádět numerické výpočty středoškolské matematiky 

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

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

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

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

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

vést v této oblasti od počátku k nezávislosti a samostatnosti. 

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

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

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

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

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

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

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

lupou. 

 

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

notebooku. Žák si může dle individuální potřeby obraz upravovat  

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

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

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

vydávaných hmatových učebnicích i při přípravě maturitních didaktických testů 

z matematiky. 

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

může dle Příručky zavedení každého nového pojmu doprovázet informací o správném 

symbolickém zápisu v Brailleově písmu. 

1.2 Důsledný a přesný komentář 

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

v průběhu vyučování 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je třeba matematický text častěji zopakovat a průběžně kontrolními dotazy ověřovat 

pochopení i jeho správnost.   
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1.3 Vytváření názoru 

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

popis reliéfních obrázků, grafů (viz 2.2). 

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

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

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

i nedostatečně rozvinutá prostorová orientace. 

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

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

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

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

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

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

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

podívám…“. 

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

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

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

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

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

vznik správných představ. 

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

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

postup konstrukce rozfázovaný. 
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1.4 Časová náročnost 

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

a časové vymezení pro práci přizpůsobit jeho možnostem a schopnostem 

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

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

postižení, bývá někdy dokonce nižší než u nevidomých. 

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

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

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

až 100 % časové navýšení). 

 Při tvorbě kontrolních prací upřednostňujeme několik kratších úloh před složitými 

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

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

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

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

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

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

1.5 Zápis matematického textu 

Způsob zápisu matematického textu závisí na stupni zrakového postižení. 

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

spolupráce operativní. Vyučující žáka postupně seznamuje s matematickou symbolikou 

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

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

dovybaven hlasovým výstupem a hmatovým braillským řádkem. Zápisy a zpracování 

matematických výrazů jim v takovém případě mohou umožnit speciální softwarové 

technologie, z nichž nejznámější jsou matematické editory pro nevidomé BlindMoose 

a Lambda. 

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

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

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

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

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

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

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

zobrazuje lineární zápis nevidomého napodobující strukturu braillského zápisu dle české 

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

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

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

v hmatové podobě na braillské tiskárně. 

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

kontaktovat Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se 

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

 

!!! 

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

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

písmo. 

 

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

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

možné číst pomocí hlasového výstupu.  

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

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

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

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

i při státních maturitních zkouškách.  

Závěr 

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

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

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

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

a vědce (viz 3.2). 
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2. DRUHÁ ČÁST 

2.1 Hmatové tisky pro výuku středoškolské matematiky 

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

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

bodového písma obsahuje Příručka pro přepis černotisku podle normy bodového písma 

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

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

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

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

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

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

základní školy. 

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

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

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

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

studenům se specifickými nároky Masarykovy university v Brně na adrese 

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

Nepříjemnou skutečností je, že neexistuje braillský ekvivalent středoškolských 

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

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

byly i potřebné vzorce. 

Hmatové středoškolské učebnice matematiky vydává Středisko Teiresiás pro pomoc 

studenům se specifickými nároky Masarykovy university v Brně. 

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

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

braillskému znaku odpovídá jednoznačný černotiskový ekvivalent, takže text může sledovat 

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

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

kapitolami zvlášť.  

 
Ukázka hmatového tisku s podtiskem 
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Učebnice a její braillský ekvivalent 

 

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

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

Tisk probíhá pouze na objednávku. 

Aktuální informace a kontakty jsou k dispozici na adrese 

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

stredoskolskych-ucebnic 

  

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

z knihovního fondu naší speciální školy. 

Kontakt: 

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

Radlická 115 

email: goa@goa.braillnet.cz 

 

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

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

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

a Sbírka úloh pro ZŠ (F. Běloun). 

  

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

Vznikající hmatové učebnice matematiky vybavené geometrickými nákresy a grafy funkcí 

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

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

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

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

samostatnou práci žáka. 

V naší speciální škole pořizujeme přepisy matematických textů užitím programu 

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

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

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

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

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

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

Fuser je zařízení, které umožňuje vytvářet na speciálních termopapírech nízký 

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

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

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

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

popisků vytvořených pomocí speciálních dymokleští s braillskými znaky. 

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

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

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

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

prostředky, ale chybí aktivní přínos žáka při jeho tvorbě. 

2.2.2 Kreslenka 

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

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

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

prodejny Tyflopomůcky SONS ČR v Praze a Olomouci). 

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

podložce. 

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

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

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

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

přímkou. Popis obrázků je omezen na minimum. 
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Přínosem práce s kreslenkou je možnost úplně nebo alespoň částečně žáka zapojit do tvorby. 

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

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

 
Rýsovací pomůcky 
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Graf funkce vytvořený na kreslence 

 

2.2.3 Reliéfní kresba rádlem doplněná popisem na Pichtově stroji 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vytvořenými předem na fuseru. 

 
Pichtův stroj 
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2.2.5 Plošné modely 

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

používáním lze nahradit rýsování: 

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

(a+b+c+d)2. 

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

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

 
Geometrická interpretace vzorce (a+b)2 

 

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

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

 

2.2.6 Trojdimenzionální modely 

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

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

jimi dodnes. 

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

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

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

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

 

 

Geometrická interpretace vzorce (a+b+c)3 

 

 
Řez čtyřstěnu 
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2.3 Kalkulátory 

Numerické výpočty v hodinách matematiky mohou žáci provádět užitím kalkulátoru 

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

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

jednoznačně upřednostňují užití softwarového kalkulátoru v notebooku, který je opatřený 

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

klávesových zkratek. 

 
Elektronický zápisník Aria 

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

který obsahuje vlastní programové vybavení 

 

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

 

Množiny 

Definice množiny a množinových operací lze doprovázet připravenými obrázky 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pichtova stroje. Nevidomý žák může pracovat zcela samostatně.  

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

Příručky (mocniny, odmocniny, zlomky). 

 

Algebra a rovnice 

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

do Brailleova písma – mocnin, odmocnin a zlomků.  

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

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

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

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

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

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

popsaných v části 2.2.5 a 2.2.6. 

 

Funkce 

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

doprovázet výklad obrázky. 

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

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

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

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

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

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

poloose… 

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

tvorby grafů a „objevování“ příslušných křivek. 

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

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

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

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

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

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

pohledem na dříve probrané téma. 

Při zavádění goniometrických funkcí obecného úhlu je nutným základem vytvořit správnou 

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

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

postižením při probíraném tématu neustále při ruce. 

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

 

Posloupnosti a řady 

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

posloupností a vztahů mezi nimi vyžadují soustavné soustředění žáka a pochopení 

zapisovaného sdělení. 

 

Kombinatorika 

Symboly kombinačního čísla a mocniny lineárně zapsané v Brailleově písmu nepříjemně 

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

paměti při výběru příkladů pro samostatnou práci. 

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

 

Komplexní čísla 

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

Algebraický i goniometrický tvar je vhodné doprovázet grafickým znázorněním v Gaussově 

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

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

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

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

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

geometrických úloh ve hmatové učebnici Planimetrie.  

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

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

alespoň částečně aktivně podílet na jeho tvorbě. 

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

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

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

případně lze komentovat připravený obrázek. 

Žák by měl správně používat množinovou symboliku při zápisech geometrických vztahů 

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

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

demonstrovat geometrické útvary pomocí vhodných předmětů denní potřeby. Pomocí 

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

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

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

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

výpočtech prvků těles a odchylek je vhodné připravit nevidomému obrázky pomocných 

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

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

(Poznámka: hmatový obrázek tělesa zobrazeného ve volném rovnoběžném promítání 

z pochopitelných důvodů nevidomému nepomáhá) 
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Analytická geometrie 

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

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

handicap! 

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

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

elipsy, následně zformulovat definici atd. 

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

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

kolem nás. 
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3. TŘETÍ ČÁST 

3.1 Brailleovo písmo – námět příkladů 

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

systém tvoření dalších znaků Brailleova písma. 

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

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

používají černotisk. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Příklady vyhledávání všech podmnožin dané množiny a určování jejich počtu končí 

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

množinu a hledání odpovídající reálné situace anebo přímo zadání příkladu: 

Kolik znaků lze vytvořit v 6-bodovém základním systému? 

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

                                                      

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

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

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

Kolik existuje různých znaků Brailleova písma, které jsou vytvořeny 

 

a) jedním bodem    66
1






  

b) dvěma body   156
2






  

c) třemi body    206
3






  

d) čtyřmi body   156
4






  

e) pěti body     66
5






  

přidáme šestibod (plný znak)  16
6






  

mezeru    16
0






  

 

cekem     64 = 26  

(počet všech podmnožin 6-prvkové množiny) 

Výpočet celkového počtu všech znaků lze připomenout jako 
6/

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

              66
6

6
5

6
4

6
3

6
2

6
1

6
0

2
 

 

Zobecněním: 

 

              nn
n

nnnnnn 2543210 
; nN0 

 

Tento vztah lze dokázat užitím binomické věty: 

 

       n
n

nnnn  10112
 

 

 

 

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

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

6c). 

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

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

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

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

rozvinuli své schopnosti a uplatnili se ve zvoleném oboru. 

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

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

matematik, profesor petrohradské univerzity, vedoucí matematické fakulty pruské akademie 

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

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

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

matematického ústavu ve Varšavě, vědecký pracovník. 

O jejich životě píše ve své knize nevidomý Rudolf Krchňák. 

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

Achát, 1992) 

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

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

Příloha č. 1a 

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

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

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

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

Diagramy pro vysvětlení vztahů mezi množinami 
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Příloha 1d 

Intervaly (Pichtův stroj) 

Druhy intervalů – jejich zápis a zobrazení 
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Příloha 1e 

Intervaly (Pichtův stroj) 

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

Intervaly (Pichtův stroj) 

Průnik a sjednocení intervalů 

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

b) <2;∞) a (-∞;7) 

  



 

44 

 

Příloha č. 2 

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

pomocí dymokleští) 
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Příloha č. 3a  

Ukázka přepisu algebraického výrazu 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

zápis s proměnnou b: 

 

  4532 812423 bbbbb 
 

 

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

 

  4532 812423 xxxxx 
 

 

(#cxí#bš -#bx) .#dxí#cš " "#abxí#eš -#h~xí#dš 
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Příloha č. 3b 

Ukázka přepisu algebraického výrazu 

 

 

Nevidomý musí přečíst 2,5 řádku textu. 

 

3

1
:

14

66
:

12

2422 





















 a

a

a

a

aa
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Příloha č. 4a 

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

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

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

Graf kvadratické funkce (fuser) 
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Příloha č. 4e 

Graf kvadratické funkce (Pichtův stroj) 



 

54 

 

Příloha č. 4f 

Graf kvadratické funkce (kreslenka) 
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Příloha č. 4g 

Svislý vrh – užití kvadratické funkce (fuser) 
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Příloha č. 4h 

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

Logaritmický papír (fuser) 
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Příloha č. 5 

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

Česká znaková sada Brailleova písma 

  



 

60 

 

Příloha č. 6b 

Optimální parametry paraboloidu reliéfního bodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Parametry reliéfní čáry, 

 

 

 

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

1988, s 97. ISBN 0-73-14/1-14-405-88  
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1 Celková charakteristika předmětu 

Fyzika patří na gymnáziu i dalších středních školách k všeobecně vzdělávacím předmětům. 

Tvoří základ dalších oborů na většině škol a má úzký vztah i k jiným přírodním vědám. Je 

důležitá pro popis všech jevů, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dává nám odpovědi 

na mnoho otázek – jak věci kolem nás fungují, co se děje ve vesmíru, jak získáváme 

a užíváme energii… 

Proto i žáci se zrakovým postižením by měli zvládnout osvojení základních fyzikálních pojmů 

a prostřednictvím experimentů pochopit fyzikální zákony. Součástí výuky fyziky je rovněž 

používání správné terminologie, užívání vhodných matematických a grafických prostředků. 

Žáci by měli umět slovně popsat různé fyzikální jevy, matematicky vyjádřit vztahy mezi 

fyzikálními veličinami a řešit základní fyzikální úlohy. 

K získávání rozšiřujících informací mohou žáci se zrakovým postižením používat internet, 

stejně jako intaktní žáci. Přínosem k výuce fyziky je i spolupráce s intaktními spolužáky. 
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2 Metodika všeobecně  

Způsob zápisu u žáků se zrakovým postižením: 

• Pichtův psací stroj (nevidomí) – zápis v Brailleově písmu diktovat pomalu 

a zřetelně, důsledně hlásit začátky a konce zlomků, horní a dolní indexy, uzávěry 

indexů. Zápis pomocí Pichtova psacího stroje se používá ve fyzice hlavně při 

řešení fyzikálních úloh (hmatová kontrola zápisu a postupu výpočtu). Pro 

numerické výpočty je pro studenty vhodnější používat kalkulátor v notebooku 

s hlasovým výstupem. 

• Notebook s hlasovým výstupem (žáci nevidomí a se zbytky zraku) – žáci používají 

klávesové zkratky, pro urychlení zápisu a snadnější orientaci v textu je vhodné 

nahradit zlomkovou čáru nebo záporný exponent lomítkem  

(např. km.h-1 = km/h), písmena řecké abecedy zapisovat foneticky. 

• Notebook (žáci slabozrací a se zbytky zraku) – klasický zápis jako do sešitu včetně 

používání specifických symbolů (indexy, písmena řecké abecedy…), zlomkovou 

čáru nahradit lomítkem. 

• Sešit s použitím podložky nebo zvýrazněných (zesílených) linek. 

Pro přepis do Brailleova písma existuje doporučená metodika: „Příručka pro přepis do 

bodového písma“ autorky Wandy Gonzúrové , schválená MŠMT.  

Vydání, tisk: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Krakovská 21, Praha 1 

 

Výpočty:  

• Kalkulátor v notebooku  

• Kalkulátor s hlasovým výstupem – obsahuje pouze základní funkce 

• Kalkulátor 
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Užití pomůcek závisí převážně na vybavení žáků kompenzačními pomůckami a případné 

spolupráci s asistentem. I nevidomí nebo těžce zrakově postižení žáci by měli zvládnout 

řešení základních výpočtů sami. Začátkem prvního ročníku je pro ně jednodušší dosazovat 

číselné hodnoty přímo do vzorce a úlohu řešit jako rovnici. Postupně by měli u fyzikálních 

vztahů sami zvládnout vyjádření neznámé ze vzorce a konkrétní hodnoty dosazovat do 

výsledného výrazu. 

Grafické zobrazení: 

• reliéfní obrázky vytvořené pomocí fuseru – jejich výroba je pro vyučující časově 

náročná. Příslušný obrázek je třeba nejdříve zakreslit na samostatný papír 

(oprostit od popisků v černotisku v případě kopírování z učebnice), překopírovat 

na speciální papír a vložit do fuseru. Výsledkem je plastický obrázek, který lze 

doplnit popisem v Brailleovu písmu (nalepením textu zapsaném na Pichtově 

psacím stroji nebo vytištěným v braillské tiskárně, popř. vyrobeném pomocí 

tzv.demokleští). v příloze je uveden seznam reliéfních obrázků, které Vám 

můžeme na základě žádosti vyrobit. 

• reliéfní obrázky vytvořené pomocí kreslenky – celá sada kreslenky obsahuje 

rýsovací soupravu, kterou tvoří podložka s úchytem pro plastovou fólii, 

trojúhelník a pravítko doplněné speciálním označením (zářezy, plastické 

zvýraznění bodů), kružítko, „bodátko“ na tvorbu obrázků a další pomůcky. Pro 

tvorbu reliéfních obrázků ve fyzice stačí podložka a bodátko, které lze zakoupit 

samostatně. Podložku lze nahradit např. starým obalem na třídní knihu, bodátko 

starou propisovací tužkou. Výhodou použití kreslenky je rychlá výroba obrázků jak 

při samotné přípravě vyučujícího, tak i v průběhu vyučovací hodiny. Učitel nebo 

asistent může postupně obrázek tvořit se studentem zakreslením na fólii. Další 

výhodou je její finanční nenáročnost. Plastové fólie, bodátko a podložku lze 

objednat na adrese: 

Prodejna tyflopomůcek, Krakovská 21, 110 00 Praha 1    
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3 Metodika dle tematických celků 

3.1 Fyzikální veličiny a jejich měření 

Důraz je kladen stejně jako na jiných školách na znalost soustavy SI, převod fyzikálních 

jednotek a jejich správný zápis pomocí předpon nebo mocnin o základu 10. v Brailleově 

písmu se značky fyzikálních jednotek, jejich násobků a dílů zapisují shodně s černotiskem. 

Značky zapsané velkým písmenem se zapisují důsledně s prefixem pro velké písmeno (bod 

6). Jestliže značkou fyzikální jednotky je velké písmeno a předpona je zapsána rovněž velkým 

písmenem (např. MW, GJ…), nepoužívá se znak pro řetězec velkých písmen, ale každé z nich 

je zapsáno zvlášť s prefixem velkého písmene. 

Součin jednotek se shodně s černotiskem zapisuje vždy s operačním znakem (např. A.s, N.m 

apod.). U jednotek vyjádřených zlomkem se nezapisuje znak začátku a konce zlomku. Tyto 

jednotky lze ve shodě s černotiskem zapisovat rovněž pomocí mocnin se záporným 

exponentem (např. m.s-1). Označení začátku a konce zlomku se používá u zápisu fyzikálních 

výrazů. U jednotek obsahujících mocninu se nepoužívá uzávěr horního indexu (např. 

krychlový metr - m3). Totéž platí pro zápis násobků a dílů jednotek soustavy SI. Pro zápis 

v notebooku lze užít zápis formou prostého textu.  

Studenti by rovněž měli pochopit rozdíl mezi skalárními a vektorovými fyzikálními veličinami. 

Jejich zápis v Brailleovu písmu je uveden v příloze (4.1.). Při zápisu v notebooku lze označit 

vektorovou veličinu slovně před označením samotné veličiny (např. vektor F) nebo tučně 

v souladu s černotiskem v učebnicích fyziky. 

Pro měření fyzikálních veličin existují speciální délková měřidla označená Brailleovým 

písmem, váhy a teploměry s hlasovým výstupem, čidla pro rozlišení barev i osvětlení. 

U nevidomých je pro vytváření reálnější představy o životě důležitý i odhad fyzikálních veličin 

– hmotnosti (např. cihla, židle, učebnice…), vzdálenosti (např. rozpažením, vzdáleností 

prstů …), času (vyučovací hodina, přestávka…). 
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3.2 Mechanika 

Mechanika patří k nejméně náročným oborům fyziky ve výuce žáků se zrakovým postižením. 

Většinu pomůcek si žáci mohou „prohlédnout“ sami hmatem a vyzkoušet si i základní 

pokusy. Při pokusech používáme nejen klasické soupravy na fyzikální pokusy, ale i běžné 

pomůcky z domácnosti (PET lahve, sklenice, zápalky, vajíčka, textil…). U všech pokusů je 

důležitý slovní popis pomůcky. Stejně důležité je popsat průběh pokusu a předpokládaný 

výsledek pokusu s hmatovou kontrolou.  

Mezi nejoblíbenější pokusy u žáků se zrakovým postižením patří tzv. pokusy z volné ruky, 

které si žáci mohou vyzkoušet i doma s použitím nejjednodušších pomůcek. Mnoho nápadů 

lze najít v publikaci autorů RNDr. Zdeněk Drozd, Ph. D. + prof. RNDr. Jitka Brockmeyerová, 

CSc. s názvem „Pokusy z volné ruky“. 

Uvádíme jen několik příkladů z vyzkoušených pokusů: 

„Raketový motor“ z PET lahve: PET láhev opatřená otvorem ve víčku se „vypláchne“ lihem 

nebo benzínem, položí na stůl a k otvoru ve víčku se přiloží hořící zápalka. Reakci doprovází 

výrazný zvukový efekt, proto i nevidomí žáci mohou výsledek pokusu vnímat. Pozor na směr 

pohybu lahve! 

Nosnost papíru: Na 6 svisle postavených roliček od toaletního papíru položíme dřevěnou 

desku a postavíme se na ni. Pak počet roliček snížíme na 4 kusy a pokus opakujeme. Pokus 

lze (při hmotnosti asi do 60 kg) zopakovat i se 3 kusy roliček. Pozor na stabilitu při stání na 

desce! 

Jak dostat uvařené vajíčko do sklenice bez použití mechanické síly: Vajíčko zbavíme skořápky 

a umístíme na hrdlo lahve od jogurtu nebo kečupu. Průměr lahve musí být menší než průměr 

vajíčka. Vajíčko zvedneme, do lahve vhodíme hořící papír a vajíčko opět umístíme na hrdlo 

lahve. 

Těžiště mimo sklenici: Do korkové zátky upevníme v její ose zápalku a symetricky z obou 

stran 2 vidličky šikmo směřující k zápalce. Celou soupravu umístíme zápalkou na okraj 
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skleničky a zápalku zapálíme. Ohořelý konec zápalky lze odlomit a celou zbylou část (zátku 

s vidličkami a částí zápalky) přemístit např. na okraj lavice. 

Pro grafické zobrazení úloh např. skládání pohybů a sil lze použít předem vyrobený obrázek 

(viz příloha) se slovním popisem vyučujícího nebo asistenta. Vhodnější je ale zapojení žáků 

do postupné tvorby obrázků  s asistentem -  pomocí kreslenky nebo v černotisku.  

Při řešení fyzikálních úloh je u žáků se zrakovým postižením důležitý ukázkový příklad, který 

zpracují současně s celou třídou. Při řešení dalších úloh je třeba zohlednit jejich pomalejší 

tempo. Počet dalších vyřešených úloh je proto individuální. 

3.3 Molekulová fyzika a termika 

Výrazné odlišnosti ve výuce molekulové fyziky žáků se zrakovým postižením nejsou, protože 

představy o mikrosvětě jsou téměř stejné pro všechny žáky. Při vysvětlování kinetické teorie 

látek (např. difúze) se lze opřít i u žáků se zrakovým postižením o běžné příklady z praxe 

(např. příprava čaje a jeho oslazení při různých teplotách). Vhodná je ukázka různých druhů 

teploměrů doplněná slovním popisem jejich funkce. Při výkladu vnitřní energie a její změny 

se opět můžeme zaměřit na znalosti z běžného života, popř. praktické ukázky (např. zahřívání 

těles při tření).  

Struktura a vlastnosti plynného skupenství – využívat více slovní popis (nejpravděpodobnější 

a střední kvadratické rychlosti) než řešení úloh, děje s ideálním plynem odvozovat od 

základního tvaru stavové rovnice. 

Pro vysvětlení struktury a vlastností pevných látek je vhodná ukázka různých hornin, které 

mají odlišné vlastnosti (křemen, břidlice…) a užití drátěných modelů krychle pro rozlišení 

základních typů buněk krystalové mřížky. Deformaci pevného tělesa stačí popsat slovně na 

konkrétních příkladech z praxe. 

Vlastnosti kapalin, hlavně povrchové vrstvy lze bez větších problémů ukázat prostřednictvím 

jednoduchých pokusů – mince na hladině, pokusy s bublifukem apod. Mezi nejoblíbenější 

pokusy patří „praní špinavých peněz“ – do sklenice naplněné vodou postupně dávat mince 

a pozorovat chování povrchové vrstvy. Počítáme, kolik peněz jsme „utopili“. 
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Změny skupenství – zaměřit se na důkladný popis fázového diagramu (viz příloha 3d) 

a zkušenosti z praxe. Osvědčený je pokus na regelaci ledu:  

Plastovou láhev naplněnou vodou pod hrdlo (ne až po okraj) uzavřeme a umístíme do 

mrazničky. Po zmrznutí vody láhev vyjmeme a uprostřed láhve vyřízneme proužek pro 

odkrytí ledu. Láhev položíme přes opěradla dvou židlí a upevníme např. kolíčky na prádlo. 

Přes led vedeme tenký ocelový drát, který na každém konci zatížíme dvoulitrovou lahví 

naplněnou vodou. Pod láhev umístíme velkou misku. Vzniklá voda vniká nad drát a opět 

zamrzá. Drát postupně projde ledem, aniž ho rozdělí na dvě samostatné části.  

Smyslový klam: Je to teplé nebo studené? Jednu ze tří sklenic naplníme teplou vodou (pozor 

na teplotu), druhou vlažnou a třetí studenou. Ukazováčky ponoříme do krajních sklenic a po 

určité době do prostřední sklenice. Každý ukazováček reaguje na stejnou teplotu vody jinak. 

3.4 Mechanické kmitání a vlnění 

Výuku je vhodné zaměřit na znalosti žáků z jejich vlastních zkušeností. Mechanický oscilátor 

popíšeme pomocí strun a membrán (v akustice), činnosti srdce a hlasivek (v lidském těle), 

pohybu pístů v motoru, kyvadlových hodin, zavěšených lanových lávek apod. Pokusy 

s tělesem na pružině, popř. s matematickým kyvadlem si žáci mohou vyzkoušet sami.  

Pro vysvětlení principu mechanického vlnění je vhodné využívat mechanické pomůcky – 

maxipružinu (lze koupit v hračkářství nebo objednat jako školní pomůcku), „žebřík“, 

gumovou hadici. v praxi se dobře osvědčila i gymnastická stuha vyrobená z rybářského prutu, 

vlasce a stuhy.  

Rovnici postupného vlnění raději popíšeme slovně a vysvětlíme význam rovnice (zápis je pro 

žáky náročný jak v Brailleově písmu, tak v notebooku). Obdobně je výhodnější i slovní popis 

interference vlnění. Doporučená obrazová příloha 4.a – 4.d.  

K popisu vlnění v izotropním prostředí, odrazu a lomu vlnění je v příloze připraven obrazový 

materiál (5a – 5c), jednoduché obrázky zvládne vyučující nebo asistent pomocí kreslenky. 
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3.5 Akustika 

Akustika nabízí velký prostor pro experimenty žáků se zrakovým postiženým. Žáci si sami 

mohou vyzkoušet pokusy s ladičkami – např. zesílení zvuku přiložením ladičky k různým 

předmětům (tabule, deska stolu, okenní tabule…), rozkmitání visících předmětů (náušnic, 

řetízků…) nebo brýlí prostřednictvím ladiček. K dalším oblíbeným pokusům patří přenos 

zvuku prostředím pomocí dvou ladiček opatřených rezonanční komorou. Mnoho pokusů 

nabízí i školní souprava pro akustiku.  

3.6 Elektřina 

Základní pokusy pro vznik náboje by žáci měli zvládnout sami (popř. ve spolupráci 

s asistentem) – tření různých tyčí textilním materiálem, kožešinou apod. a přenos náboje na 

elektroskop. Popis elektrického pole mírně zjednodušíme, graficky zobrazíme radiální 

a homogenní pole pomocí ekvipotenciálních ploch i siločar, pole dipólu pomocí siločar. Rozdíl 

potenciálů vysvětlíme na příkladu z praxe (ptáci na elektrickém vedení, délka kroku 

v blízkosti spadlých vodičů s proudem aj.). 

Pro vysvětlení funkce základních prvků elektrických obvodů se nám osvědčily i součástky ze 

starších spotřebičů z domácnosti, které si žáci mohou přinést sami. Zrakem i hmatem získají 

reálnější představu o tvaru i funkci jednotlivých součástek (kondenzátor, rezistor, cívka, 

dioda, tranzistor aj.). 

Doporučujeme graficky zobrazit i prakticky ukázat žákům sériové a paralelní zapojení 

spotřebičů. Lze použít i paralelně a sériově zapojené žárovky jako jeden prvek stavebnice, 

kde je vysvětlení zapojení spotřebičů jednodušší. Pro matematické řešení složitějších 

elektrických obvodů (Kirchhofovy zákony) slovně popsat zákon pro uzel a jednoduchou 

smyčku, výpočet neprovádět. Při experimentech vést žáky k zapojování obvodů ve spolupráci 

s asistentem nebo intaktními spolužáky. U zručnějších žáků jsou oblíbené i „opačné“ pokusy, 

při kterých sami rozebírají starší vyřazený spotřebič, např. mobilní telefon. Oblíbené jsou 
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rovněž pokusy s elektrickým proudem v plynech, zde ale záleží na vybavení školy. Tyto 

experimenty by žáci samostatně provádět neměli. 



 

13 

3.7 Magnetismus, střídavý proud v energetice 

Experimenty s permanentními magnety jsou pro žáky se zrakovým postižením příjemným 

zpestřením výuky. Snadněji pochopí vznik magnetického pole a sami si mohou různé pokusy 

vyzkoušet. Mezi oblíbené patří např.: 

Pokusy s kovovými pilinami - piliny nasypeme na tvrdší (braillský) papír nebo čtvrtku a pod 

něj postupně umísťujeme různé druhy permanentních magnetů. Lehkým poklepem na papír 

se piliny přemísťují do správných obrazců. Na povrchu papíru pozorujeme uspořádání 

kovových pilin do tvaru magnetických indukčních čar. „Kouzelné magnetické kuličky“ – sadu 

tvoří 4 různě velké magnetické kuličky. Jednu z nich umístíme na tvrdší papír, pod který 

umístíme permanentní magnet. Pohybem magnetu se kulička pohybuje i po nakloněném 

papíru. S kuličkami lze ukázat i další pokusy, na které mohou žáci přijít sami. 

Tuto oblast fyziky je vhodné doplnit exkurzí do elektrárny, referáty nebo prezentacemi žáků, 

užitím modelu jednofázového transformátoru apod. 

3.8 Optika 

Pro žáky se zrakovým postižením představuje optika jeden z nejobtížnějších oborů fyziky, 

proto experimenty ve škole pro žáky se zrakovým postižením redukujeme (i vzhledem 

k vybavení pomůckami) na minimum. Pro vysvětlení zákonů odrazu a lomu, úplného odrazu 

světla je u nevidomých žáků vhodnější použít kreslenku, do které vyučující nebo asistent 

postupně zakresluje chod paprsků při změně úhlu dopadu. U žáků slabozrakých můžeme 

provádět postupnou konstrukci v černotisku s odlišením druhů čar. v obou případech žáci 

snadněji pochopí princip chodu paprsků a „neztrácí se“ ve velkém množství čar v jednom 

předem připraveném obrázku. K lepšímu pochopení zákonu odrazu lze použít odrazné 

hranoly různých tvarů nebo využít obrazové přílohy (6a). Disperzi světla lze u některých 

slabozrakých žáků ukázat pomocí hranolu a následně doplnit obrázkem, u nevidomých žáků 

je vhodnější použít plastický obrázek s podrobným slovním popisem (6b). K zobrazení 

optickými přístroji je vhodná názorná ukázka přístroje (dalekohled, mikroskop…), 

doporučujeme neprovádět konstrukci, ale využít referátů nebo prezentací ostatních 

intaktních žáků. 
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Ve vlnové optice navazujeme na popis šíření zvuku a klademe důraz na praktické využití 

vlnové optiky (interference světla, holografie, polarizace atd.), často formou referátů nebo 

prezentací.  

Část optiky je na škole pro žáky se zrakovým postižením věnována stavbě oka a očním vadám 

(především refrakčním), ale i dalším, se kterými se u žáků setkáváme. 

3.9 Speciální teorie relativity 

Důraz je kladen na slovní popis „myšlenkových modelů a pokusů“ s využitím grafického 

zobrazení na fólii. Příklady doporučujeme zaměřit na jeden ukázkový u každého z důsledků 

STR. Pro zjednodušení zápisu složitých vztahů v Brailleově písmu i v notebooku lze zavést 

substituci: 

y = √1 – v2/c2 , která žákům umožní snadnější zápis i práci při řešení příkladů. 

3.10 Astrofyzika 

Na základě zkušeností (nedostatek času před maturitou) se osvědčilo zařadit část astrofyziky 

ve zjednodušené (popisné) formě do 1. ročníku v návaznosti na Sluneční soustavu. 
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3.11 Fyzika v širších souvislostech 

Vztah fyziky k ostatním přírodním vědám (chemii, biologii aj.), filosofii, ochraně životního 

prostředí, novým technologiím apod. se projevuje ve výuce předmětu již od 1. ročníku. Na 

odborných školách (např. obchodní akademie) navazuje na fyziku předmět zbožíznalství. 

Poznatky z fyziky se uplatňují i při řešení slovních úloh v matematice. Proto má výuka fyziky 

na školách nepostradatelný význam. 

4 Příloha pro zápis v Brailleově písmu 

4.1 Vektory 

Šipka nad vektorovou veličinou se v Brailleově písmu zapisuje pomocí bodů 25,2 bez mezery 

za zapsanou značkou fyzikální veličiny. 

Např. okamžitá rychlost je zapsána body:  1236,25,2 

Body 1236 představují označení rychlosti (v), body 25,2 označení vektoru. 

Obdobně lze označit i sílu. Zápisu veličiny však musí předcházet prefix (bod 6) pro označení 

velkého písmene: 6,124,25,2 

Zápis bodů se diktuje po cifrách, ne jako číslo. 

 

4.2 Řecká abeceda 

Za prefixem malého nebo velkého písmene řecké abecedy následuje bez mezery písmeno. 

Prefix malého písmene – body 45 

Prefix velkého písmene – body 46 
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Např. 

ρ                   45, 1235      (za prefixem odpovídá písmenu r) 

Ω                  46,2456       (za prefixem odpovídá písmenu ř) 

 

Řecká abeceda ve hmatovém písmu je součástí přílohy č. 1 
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5 Obrazová příloha: 

1 – řecká abeceda 

2a – pohyb rovnoměrný 

2b – pohyb rovnoměrně zrychlený 

2c – skládání pohybů a sil 

2d – pohyb po kružnici 

2e – mechanická práce 

2f – gravitační pole radiální a homogenní 

2g – šikmý vrh 

2h – hydraulický lis 

2i – obtékání těles  

 

3a – pV diagram (děj izotermický, izobarický, izochorický, adiabatický 

(_ _ _  izoterma,  _____ adiabata) 

3b – práce ideálního plynu, kruhový děj 

3c – poruchy krystalové mřížky 

3d – fázový diagram 

4 – složené kmitání 

5a – vlnění v izotropním prostředí 

5b – zákon odrazu a lomu 

5c – úplný odraz 

6 –   časové diagramy samohlásek 

7a – elektrické pole radiální a homogenní 

(zobrazení pomocí siločar a ekvipotenciálních ploch) 

7b – elektrické pole dipólu 
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7c – voltampérová charakteristika (vodič, dioda, elektrolyt) 

8a – magnetické pole permanentního magnetu a cívky s proudem 

8b – elektromagnetické relé 

8c – vlastní indukce, přechodný děj 

8d – transformátor (jednofázový a trojfázový) 

8e – postupná elektromagnetická vlna, elektromagnetický dipól 

9d – duté zrcadlo (a = 2r) 

9e – duté zrcadlo (a ‹ r) 

9f – vypuklé zrcadlo 

9g – spojka 

9h – rozptylka 

9i – interference světla 

 

Osy grafů nejsou pro zjednodušení obrázků popsány. Při výrobě plastických obrázků lze na 

základě žádosti doplnit obrázek příslušných označením ve hmatovém písmu. 
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1 Cíl práce a klasifikace stupně zrakového postižení  

Tato práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve výuce 

chemie. Vychází přitom z praktických zkušeností získaných výuce na Základní škole pro 

zrakově postiženou mládež a na Gymnáziu pro zrakově postižené. 

Z hlediska vzdělávání nejsou žáci se zrakovým postižením jednotnou skupinou. Podle 

zrakového vnímání se žáci dělí na slabozraké, se zbytky zraku, s poruchou binokulárního 

vidění a nevidomé. 

Slabozrací žáci jsou schopni za použití kompenzačních pomůcek pracovat se zrakem téměř 

jako žáci normálně vidící. Jedná se o žáky se sníženou zrakovou ostrostí nebo se sníženým 

rozsahem zorného pole. 

Žáci se zbytky zraku pozorují předměty v bezprostřední blízkosti očí, nejsou však schopni 

pracovat s běžnou učebnicí, potřebují zvětšené písmo. 

Nevidomí žáci mohou mít zachován světlocit, jsou však schopni nahradit zrakové vnímání 

pomocí jiných smyslů, především hmatově pohybových a sluchových vjemů. U nevidomého 

žáka záleží také na tom, kdy došlo k poškození zraku. Jestliže došlo k poškození zraku později, 

můžeme při vyučování využívat poznatky a představy získané zrakem. Tyto zrakové 

představy je ale třeba stále upevňovat opakovaným vybavováním, protože by mohly časem 

vyhasnout.  Žáci, kteří jsou nevidomí od svého narození, tyto představy nemají a všechny 

nové pojmy jim musí být důkladně objasněny. Barvu nebo světlo nemohou nevidomí vnímat 

vůbec. 

Z těchto důvodů je třeba při výuce přírodních věd přistupovat individuálně k jednotlivým 

žákům s použitím speciálních kompenzačních pomůcek. Slabozrací používají při vyučování 

pro kompenzaci zrakové vady optické pomůcky nebo televizní lupy pro práci nablízko, 
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pro práci do dálky: 

 

Pro nevidomé byl donedávna hlavní kompenzační pomůckou Pichtův psací stroj, který slouží 

k psaní textu v Brailleově bodovém písmu.  
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Ukázka bodového písma: 

 

Nevýhodou je prostorová náročnost textu a opotřebení bodového písma čtením pomocí 

hmatu. 
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S rozvojem počítačů používání Pichtova stroje ustupuje notebookům s hlasovým výstupem. 

Žáci pracují s notebookem s běžnou klávesnicí. K počítači lze připojit i braillský řádek. 

 

 

2 Výuka chemie žáků se zrakovým postižením 

Základní organizační formou vyučování zůstává stejně jako na běžných školách vyučovací 

hodina. Vyučovací metody je však nutno s ohledem na slabozraké a nevidomé studenty 

výrazně upravit.  

2.1 Výklad 

První zásadou při výkladu učební látky žákům se zrakovým postižením je verbalizace všeho, 

co učitel píše nebo ukazuje, a to dostatečně nahlas a podle potřeby opakovaně. 

Druhou zásadou je, že výklad musí být jasně a logicky strukturovaný.  Hlavní strukturu je 

třeba v průběhu výkladu několikrát zopakovat tak, aby student věděl, kam si má právě 

získané poznatky zařadit. 

Za třetí je třeba mít na paměti, že zrakově postižení se s mnoha věcmi častěji než vidící  

setkávají ve škole poprvé. Proto používáme při objasňování nových pojmů metodu přímého 

pozorování ve spojení s důkladným slovním popisem. 

Čtvrtá odlišnost výuky vyplývá z neschopnosti žáků se zrakovým postižením vnímat vizuální 

neverbální komunikační signály. Vyučující nemůže usměrnit chování žáků očním kontaktem, 
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mimikou nebo gesty, ale vše musí nahradit sluchem. Stejně tak učitel spolehlivě nepozná 

podle výrazu tváře nebo držení těla, jestli student dává pozor, proto je třeba volit prostředky 

vyžadující řečovou nebo pohybovou reakci.  

2.2 Didaktické materiály 

Pod pojmem didaktické materiály se rozumí učební texty, obrázky, schémata, modely 

a podobně. 

Liší se velikostí písma, tloušťkou čar s kontrastem. Pro nevidomé musí být tyto materiály 

vnímatelné hmatem. Nevidomý vnímá hmatem prostorové změny předmětů, jejich tvar, 

plochy, vzdálenost a také změny polohy i druh materiálu, z něhož jsou vyrobeny.  

Hmatové vnímání lze rozdělit podle míry aktivity na pasivní a aktivní a podle styku 

s poznávaným předmětem na přímé a nepřímé.  

Pasivní hmat se realizuje za relativního klidu povrchem pokožky a zkoumaného předmětu. 

Vjemy, které vznikají jako výsledek doteku, odrážejí hlavně fyzikální vlastnosti předmětů. 

Nevzniká ovšem celkový obraz předmětu. Ten může vzniknout pouze tehdy, jde-li o předmět 

dříve poznaný, pak pouhý dotyk kteréhokoli místa předmětu je signálem k vybavení celkové 

představy.  

Aktivní hmat vzniká společnou činností kožně mechanického a pohybového analyzátoru, je 

základem hmatového poznání nevidomých.  

Hmat přímý vzniká kontaktem pokožky s pozorovaným objektem.  

Hmat nepřímý probíhá za pomoci nějakého nástroje. 

Průběh hmatového vnímání předmětu lze rozdělit na tři fáze: 

1. Nevidomý zběžnými pohyby rukou zjišťuje polohu, přibližný tvar a velikost předmětu. 

2. Nevidomý se soustřeďuje na detaily, podrobně je zkoumá a analyzuje. 

3. Nevidomý znovu ohmatává celý předmět, vytváří si přesnější představu o jeho 

celkovém tvaru a o vzájemných vztazích detailů.  



10 

K přípravě hmatových materiálů využíváme braillskou tiskárnu, která převádí černotisk 

(psané písmo) do bodového písma.  
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Některé vzorce můžeme připravit na Pichtově stroji, některé jen ve formě schématu, níže 

příklad: 

 

 

Některá schémata vytváříme vlastnoručně na fólii a kreslence:  
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Zde se používá rydlo, rádýlko např. pro pozitivní kreslení v papíru, nebo jde o rytí obrazu ve 

hmotách s vláčnou konzistencí. Pro usnadnění orientace se stačí domluvit, že např. v levé 

horní části bude předmět zakreslen tak, jak vypadá při ohmatávání zepředu nebo 

z přivrácené strany, že v levé dolní části bude předmět zakreslen tak, jak vypadá při 

vyhmatávání shora, vpravo nahoře bude kresba levé strany předmětu a vpravo dole bude 

kresba pravé strany předmětu apod.  

 V poslední době se osvědčují obrázky tištěné pomocí tiskárny pro reliéfní tisk, tzv. fuser: 
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Obrázek vytištěný na reliéfní tiskárně: 

 

Reliéf je kombinací plastiky s kresbou.  

Jsou známy čtyři techniky čtení reliéfních obrázků.  

1. Orientační pohyb ruky s mírně rozevřenými prsty – hadovité projíždění celého 

obrázku odshora dolů. Nevidomý nachází obrázek a vymezuje jeho hranice. 

2. Pohyb prstů po konfiguracích – zpravidla pohyb ukazováku po čarách vymezuje směr, 

ostatní prsty plní pomocné funkce. 

3. Souběžný pohyb dvou prstů – využívá funkci palce jako opory v orientaci. Různá 

vzájemná postavení palce a ukazováku umožňují rozlišit různé geometrické tvary 

(např. šestiúhelník). 
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4. Paralelní pohyb obou rukou – podobá se předešlé technice, ale navíc rozšiřuje pole 

hmatového vnímání, umožňuje rychleji prohlížet i obrázky větších rozměrů a zachytit 

větší množství detailů. 

Některé hmatové obrázky a modely byly dodávané obchodem, např. krátká chemická 

tabulka nebo model anthracenu. 

 

Ke studiu chemie je nezbytná dlouhá periodická tabulka prvků. Pro žáky máme vlastnoručně 

zhotovenou zjednodušenou verzi tabulky v Brailleově písmu, kterou používají v hodinách při 

probírání tematických celků: Periody, Skupiny, Kvantová čísla, Přechodné nepřechodné 

prvky, Vnitřně přechodné prvky. Obrázek tabulky:  

 

Výřez periodické tabulky pro nevidomé. Uprostřed je název prvku (Cl), vlevo nahoře 

protonové číslo. 
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2.3 Písemné práce 

Pro každého studenta mám připravené testy, písemné práce, příklady či doplňující schémata 

podle jeho potřeby ve formě: 

- zvětšeného tisku, 

- braillském tisku, 

- elektronické podobě (flash disk).  

Student se sám rozhodne, která forma zadání mu nejlépe vyhovuje. Odpovědi testů 

odevzdávají v bodové podobě nebo na flash disku. Poslední dvě varianty vytiskneme 

v počítači v normálním tisku. 

2.4 Chemické pokusy 

Nepostradatelnou součástí výkladu učiva chemie je použití demonstračních metod. Záleží na 

složení třídy (počtu zrakově postižených). Podle toho se rozhodujeme o formě laboratorních 

cvičení. 

Při provádění chemických pokusů u nevidomých je třeba dodržovat tyto zásady: 

- student si před provedením pokusu osahá nebo zblízka prohlédne potřeby 

a pomůcky, případně prázdnou aparaturu potřebnou k provedení pokusu; 

- učitel důkladně popisuje aparaturu i průběh pokusu, přičemž do popisování 

zapojuje i vidící studenty; 
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- je nutné dodržovat bezpečnost práce, dodržovat bezpečnou vzdálenost, jestli to 

situace vyžaduje, musí mít student na sobě ochranné pomůcky;  

- u rychle probíhajících pokusů je třeba na tento průběh studenty předem 

upozornit; 

- vytvoření přesné představy o pokusu usnadní reliéfní nebo černotiskový nákres 

pokusu. 

Vytváříme pracovní skupiny tak, aby spolu s nevidomým žákem pracoval žák vidící. Nevidomý 

může sestavit aparaturu, rozdrtit, rozmělnit, přefiltrovat i si ohmatat chemikálie. Pokus 

provede vidící žák. Nevidomý může zaznamenat čichové vjemy, šumění plynů, teplotu. 

Při složitějších pokusech nevidomí žáci používají pomůcku již dříve vyrobenou, se kterou 

mohou sestavit vzorce, rovnice - viz obr.   

 

 

Během výkladu děláme frontální pokusy. Pro vytvoření představy je dobré použít reliéfní 

obrázek, viz obr. 
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 K některým výkladům používám krátké výukové filmy, při kterých slyší žáci jiný způsob 

výkladu učiva. 

2.5 Učebnice pro nevidomé studenty  

Učebnice chemie byla dříve jen ve zvukové formě, což bylo pro studenty velmi obtížné. Při 

studiu studentům pomáhali vychovatelé, rodiče, spolužáci, asistenti. Nyní mají nevidomí 

studenti možnost stáhnout si z Knihovny digitálních dokumentů /KDD) nebo databáze 

Střediska Teiresiás v elektronické podobě učebnici chemie pro čtyřletá gymnázia, jejímiž 

autory jsou J. Honza a A. Mareček. Dále středisko Teiresiás  připravuje hmatový tisk učebnice 

chemie Banýr, J. –Beneš, P., Chemie pro střední školy, Praha: SPN 2001. 

 

3 Přístupy k obsahu a organizaci výuky chemie  

3.1  Celková charakteristika předmětu 

Předmět chemie na gymnáziu je zařazen k všeobecně vzdělávacím předmětům. Chemie, 

jedna ze základních přírodních věd, se zabývá složením a vnitřní stavbou látek. Studuje 

všechny látky od nejjednodušších až po velmi složité, a to jak látky přírodní, tak i připravené 

syntézou. Vývojem se vytvořila celá řada chemických oborů (např. biotechnologie, genové 

inženýrství). Všechny obory spolu souvisejí a podílejí se na řešení celosvětových problémů 
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(hledání nových surovin, nových zdrojů energie, zajištění výživy obyvatelstva, zdravotnictví 

apod.). Studenti vidomí i nevidomí by měli znát terminologii i symboliku zákonů a výpočtů. 

Své poznatky by měli využívat v praktickém životě. 

3.2 Přehled jednotlivých tematických celků  

Ke všem uvedeným tematickým celkům jsou v druhé části práce uvedeny přílohy. 

3.2.1 Anorganická chemie  

3.2.1.1 Složení a struktura chemických látek. Chemické veličiny, jejich měření 

a výpočty 

U tohoto tématu používají studenti zápis, který vychází z černotiskové podoby textů a ze 

základních pravidel pro přepis do bodového písma (viz publikace W. Gonzúrové - Příručka pro 

přepis textů do bodového písma).  

V  notebooku je lepší používat např. pro zápis vazeb místo znaků řecké abecedy slovní 

označení písmen. Je to lepší pro rychlejší zápis a čtení pomocí hlasového výstupu. 

3.2.1.2 Atomová struktura - podstata vazeb 

Z hlediska výuky tohoto tématu není výrazné omezení pro nevidomé studenty, samozřejmě 

při použití zhotovených názorných pomůcek. Využíváme chemickou tabulku pro nevidomé, 

se kterou nevidomí mohou pracovat současně s ostatními studenty. Dále používáme 

hmatové modely atomů, prostorové tvary orbitálů a druhy vazeb.  

3.2.1.3 Chemické značky a vzorce, druhy základních reakcí včetně kinetických 

a acidobazických. Směsi, termodynamika  

Studenti jsou seznamováni s typy vzorců, např. strukturními, elektronovými a iontovými. 

Přepis značek prvků se provádí podle Brailleova bodového písma pro nevidomé. Hlavní 

zásady přepisu vzorců a rovnic lze najít v příloze a úplné zásady v publikaci od W. Gonzúrové. 

Pokud žák s těžkou zrakovou vadou používá k psaní počítač, odpadá složitý zápis do 

Brailleova písma a při zkoušení vzorce a rovnice čteme přímo z počítače. Proto 
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v individuálních případech stačí od žáků chtít jen ústní vysvětlení struktury a principu řešení 

rovnice. 

3.2.1.4 Nepřechodné prvky 

V tomto tématu se výuka příliš neliší od výuky na běžných školách. Studenti se naučí podle 

tabulky jednotlivé prvky, zopakují si konfiguraci, elektronovou stavbu. Dále se postupuje 

tradičně u každé skupiny prvků v pořadí: výskyt, výroba, vlastnosti sloučeniny, užití. 

Nevidomí studenti používají zkrácenou tabulku a prvků. Dále děláme frontální pokusy. Pro 

nevidomé studenty máme připravené modely a chemické náčiní. Pro názor a pochopení 

používáme schémata nakreslená na kreslence, fólii nebo z fuseru.  

3.2.1.5 Elektrochemie, tvary molekul, komplexní sloučeniny 

Elektrochemie nečiní studentům velké potíže, neboť je možné dělat řadu pokusů, které mají 

možnost si hmatově ověřit. Daniellův článek, Leclancheův článek, akumulátor atd. - speciální 

nákresy viz příloha. 

Tvary molekul a teorie hybridizace je obtížná pro prostorovou představu. Proto se snažíme 

vysvětlit co nejjednodušším způsobem odvození tvarů vycházející z teorie VSEPR a naučit 

studenty, že skutečný tvar molekuly může být shodný se základním tvarem, ale podmínkou 

je, aby všechny vrcholy základního tvaru byly obsazeny atomy. Zde opět používáme modely 

a plastické pomůcky. 

Při výkladu komplexních sloučenin vycházíme z centrálního atomu, který je akceptor, 

a ligandů, které jsou jejich donorem. Podle modelů vysvětlíme koordinační číslo a prostorové 

uspořádání. 

3.2.1.6 Kovy, kovová vazba, přechodné prvky 

Jsou to prvky, které se nacházejí ve 3. až 13. skupině periodického systému. 

Opět používáme zkrácenou verzi braillské tabulky B prvků. Tato látka je z hlediska barevných 

látek a jejich iontů těžko vysvětlitelná a pochopitelná, proto barevné reakce a barvy od 

nevidomých studentů není možné vyžadovat. Zaměřujeme se hlavně na jednotlivé skupiny, 

jejich základní charakteristiku, výrobu, sloučeniny a užití. Porovnáváme vlastnosti podle 
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tabulky (elektronegativita, oxidační číslo, valenční elektrony). Chceme, aby studenti poznali, 

které sloučeniny jsou oxidačními nebo redukčními činidly. 

Používáme prostorové pomůcky a náčrtky např. u chromanů, dichromanů, karbonylů. 

3.2.1.7 Vnitřně přechodné prvky 

Do této skupiny se řadí prvky šesté a sedmé periody: lanthanoidy a aktinoidy. Jsou to  

F prvky. Lanthanoidy se na rozdíl od aktinoidů vyskytují v zemské kůře a aktinoidy jsou 

radioaktivní. Obojí patří mezi neušlechtilé kovy a jsou poměrně reaktivní. 

Do skupiny dále patří transurany a izotopy uranu. Je důležité vysvětlit princip jejich štěpení. 

Opět používáme zkrácenou periodickou tabulku. 

3.2.2 Organická chemie 

Organická chemie se zabývá studiem vlastností, přípravy a použití organických sloučenin 

včetně studia vnitřního uspořádání jejich molekul a jejich reakcemi. Organické sloučeniny 

mají pro člověka nesmírný význam. Mnohé směsi organických sloučenin získáváme 

z přírodních zdrojů a jsou základem naší potravy (např. mléko, maso, obilí, brambory), 

našeho oblékání (např. vlna, hedvábí, bavlna), případně konstrukčním materiálem (např. 

dřevo, sláma). Moderní civilizace se neobejde bez rozmanitých syntetických látek, které nás 

provázejí každodenním životem. Vedle toho používáme mnoho dalších látek organického 

charakteru, jako jsou např. léčiva, prostředky proti škůdcům, mycí prostředky, barviva či 

lepidla. Společnost si vyrábí organické chemikálie uměle, to znamená různými chemickými 

obměnami surovin získávaných z přírodních zdrojů, jako je např. ropa, zemní plyn, uhlí nebo 

celulóza. Počet organických sloučenin připravených syntetickými metodami dosahuje ročně 

mnoha desítek tisíc.  

3.2.2.1 Složení organických sloučenin 

Je důležité, jak z výsledků analýzy a zjištěné molekulové hmotnosti neznámé organické 

sloučeniny můžeme určit její stechiometrický, případně sumární vzorec. Seznamujeme se 

s různými druhy vzorců, vazností, uhlíkovými řetězci (zde opět potřebujeme znalosti o energii 

vazeb, elektronegativitě atd.). Při tomto výkladu používáme modely - tyčinkové, kalotové, 
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molekulové. Tyto modely pomáhají rozvíjet představivost studentů. Pro pochopení látky 

požadujeme vysvětlení struktury vzorce, vazby, atd. Je zajímavé, že tyto vzorce studenti 

dobře chápou a mají i radost je sestavovat a tvořit. 

Obtížnější je učivo o konfiguraci a konformaci. Proto při zkoušení požadujeme vzorce 

perspektivní (podle obrázku či modelu). 

Chemické reakce studenti zvládají, ale větší potíže jsou u indukčního a mezomerního efektu. 

Zde je složitý zápis v Brailleově písmu. Kapitola o uhlovodících je bez větších obtíží, ale je 

třeba použit názor.  

3.2.2.2 Deriváty uhlovodíků 

V této kapitole je důležité vysvětlení charakteristických skupin. Opět používáme  názor - viz 

příloha. Pro heterocyklické sloučeniny používáme stavebnici rozvíjející prostorovou orientaci 

ve vzorci, uložení heteroatomu, hlavně u složitějších heterocyklů, např. u purinu. Přepis 

vzorců těchto sloučenin je v bodovém tisku popsán v příručce. 

Obtížným tématem je pro nevidomé studenty optická aktivita. Zde je opět důležitý názorný 

nákres a toto téma pak ještě více vysvětlujeme u cukrů v biochemii. 

3.2.2.3 Biochemie 

Biochemie je vědní obor na rozhraní mezi biologií a chemií. Odhaluje, z jakých látek se 

skládají organizmy, jaké fyziologické procesy probíhají v organizmech a jak je možné je 

ovlivňovat. Je to zajímavé učivo. Popisnou biochemii nevidomí studenti za pomocí nákresu 

a názorů zvládnou. Obtížnější jsou i nadále konformační vzorce, ale i některé strukturní, 

např. u bílkovin a nukleových kyselin. Bez názorných pomůcek jsou těžko zvládnutelné. 

Dynamická biochemie se zabývá změnami uvnitř organizmu. Vše je řízeno podle regulačních 

systémů. Toto téma je obtížné i pro vidící studenty, proto je zapotřebí při tomto tématu 

stručné a přehledné vysvětlení s pomocí názoru. Ale schémata jsou obtížná, a proto 

u nevidomých studentů vyžadujeme jen přehledný postup, samozřejmě musí znát vzorce 

a za pomocí schématu tento postup vysvětlit.  
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Učivo chemie je rozhodně pro nevidomé studenty z hlediska barevnosti látek a složitých 

vzorců obtížnější než pro vidící studenty. Ovšem je to učivo patřící do všeobecně 

vzdělávacích předmětů. V dnešní době jsou zde závažná témata, bez kterých se v životě 

neobejdeme, proto si myslíme, že je důležité, aby se vyučující snažil s pomocí názoru 

a dobrého individuálního přístupu studenty zaujmout a vysvětlit důležitost tohoto předmětu. 

Tento postup je pro vyučujícího časově velmi náročný, ale rozhodně užitečný. Obtížnější 

látka by ve cvičeních měla být lépe objasněna na konkrétních pokusech. 

 

Nevidomí chemici 

Henry Moyes (1750 – 1807) se narodil v anglickém hrabství Fifeshire, o zrak přišel již 

v dětství. Studoval jazyky, matematiku a přírodní vědy. Po dosažení doktorské hodnosti byl 

učitelem chemie v Pitsenweenu ve Skotsku. Učinil řadu objevů v oboru elektřiny. 

Nils Gustaf Dalén (1869 – 1937), nositel Nobelovy ceny za fyziku, byl švédským 

velkoprůmyslníkem a vynálezcem. Již od dětství měl rád chemické a fyzikální pokusy. 

Velkého úspěchu dosáhl svými pokusy s acetylénovými hořáky. Dokázal zde snížit spotřebu 

acetylénu až na jednu třetinu. Toho využil při konstrukci majáků. V roce 1905 se mu podařilo 

zkonstruovat ventil, který reagoval na sluneční světlo. To umožnilo, aby se majáky po západu 

slunce automaticky rozsvěcovaly a po jeho východu se opět zhasínaly. Tyto majáky 

nevyžadovaly lidskou obsluhu, a proto je bylo možné stavět i na nejodlehlejších místech. 

V roce 1912 konal pokusy s kovovými láhvemi naplněnými acetylénem. Zkoušel jejich 

odolnost proti žáru. Jedna láhev vybuchla a Daléna těžce poranila. Lékařům se sice podařilo 

zachránit jeho život, ne však jeho zrak. Dalén vzdor svému těžkému postižení vedl dále 

podnik a řídil pokusy směřující ke zlepšení konstrukce majáků. Protože jeho vynálezy 

podstatně zvýšily bezpečnost lodní dopravy, udělila mu Švédská akademie v roce 1913 

Nobelovu cenu za fyziku.  

Dalén pracoval ještě 25 let po ztrátě zraku. Jeho oči již světlo neviděly, ale jeho majáky dále 

svítily lodím na cestu po všech světových mořích. Rád hrával šachy a každý den zahajoval 

ranní procházkou ostrým krokem ulicemi svého města za doprovodu své manželky. Zemřel 
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roku 1937. V den jeho pohřbu pluly všechny švédské lodi s vlajkou spuštěnou na půl žerdi na 

znamení smutku. O Dalénovi byl napsán román a byl o něm také natočen film. 

Markus Guggenheim, vynikající chemik, se narodil r. 1885 ve švýcarském městě Argau 

v židovské rodině, která tam žila od 17. století. Podle přání rodičů začal pracovat v obchodě, 

ale jeho pronikavý intelekt ho brzy zavedl zcela jinam. U rodičů dosáhl souhlasu ke studiu 

chemie a již v roce 1907 byl na univerzitě v Basileji promován na doktora přírodních věd. 

Ještě tři roky studoval v Berlíně a pak nastoupil zaměstnání v laboratořích světoznámé 

švýcarské továrny na výrobu léků Roche. 

Po výbuchu v laboratoři zcela oslepl. Neztratil však životní optimismus. Již na oční klinice se 

na radu zakladatele švýcarské slepecké knihovny naučil Brailleovu písmu. Aby nějak vyplnil 

volný čas, kterého měl na klinice nadbytek, dal si předčítat knihy z oboru biologie, aby si 

rozšířil své vědomosti. Jedna z ošetřovatelek této kliniky se stala jeho manželkou a byla mu 

po 25 let věrnou pomocnicí. Na tuto dobu vzpomíná Guggenheim ve svých pamětech 

otištěných v časopisu „Schweizerischer Blindenbote“ roku 1963 takto: „Mé studie vedly 

k napsání knihy, kterou jsem později rozpracoval na třísvazkové vědecké dílo. Tato práce mi 

pomohla překonat zklamání z nezdaru mého léčení. Posílila mé sebevědomí a přesvědčila 

ředitelství firmy Roche, že mohu dále pracovat ve svém dřívějším oboru.“ 

Guggenheim byl ponechán na svém pracovišti a brzy se ukázalo, že to nebylo jen k jeho 

prospěchu. Biochemie a medicína začaly tehdy chápat nutnost spolupráce chemického 

průmyslu s klinickou medicínou. Medicína kladla své požadavky a laboratoře chemického 

průmyslu hledaly svými experimenty cesty k jejich splnění. Tak došlo k výrobě mnoha nových 

účinných léků. 

V této souvislosti rozpoznal Guggenheim strukturu určitého druhu aminokyseliny, což ho 

přivedlo k vytvoření léku proti určité formě mozkového ochrnutí. Tento lék se dosud používá.  

Dalším Guggenheimovým pracovním oborem byl výzkum látek, omezující srážlivost krve při 

embolii a trombóze. Využil k tomu vitamín K, jehož výzkumem se zabýval několik let. Tehdy 

napsal knihu o vitaminech. Je sice psána populárně, ale je vědecky velmi dobře fundovaná.  
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Vedle práce vědecké Guggenheim nezapomínal ani na péči o nevidomé. Působil ve spolku 

pro péči o nevidomé v Basileji a v akci „Pomoc nevidomým Izraele“. V roce 1961 založil spolu 

se svou druhou manželkou nadaci pro pomoc mladým lékařům a přírodovědcům. Z jejích 

prostředků jsou poskytovány finanční podpory k vydávání vědeckých prací v těchto oborech. 

Guggenheim zemřel ve vysokém věku. 

4 Závěr 

Výuka chemie žáků s různým stupněm zrakového postižení vyžaduje specifické přístupy, 

které jsou v této práci podrobně popsány. Jde o náročnější metody výuky, které jsou 

v poslední době usnadňovány stále dokonalejšími kompenzačními pomůckami, jako jsou 

televizní lupa nebo počítač s hlasovým výstupem a braillským řádkem.   

Co se týče obsahu středoškolské chemie, není třeba žádného omezení ani pro nevidomé 

studenty. Výrazně je však omezena jejich samostatná práce v chemické laboratoři, která jim 

brání ve studiu na vysoké škole s chemickým zaměřením. Přestože lidé se zrakovým 

postižením mají výrazně ztížené životní podmínky, mnozí z nich se s tímto problémem dokáží 

vypořádat obdivuhodným způsobem. Několik ukázkových případů takového vypořádání 

uvádíme v kapitole Nevidomí chemici. Studenti s vadami zraku jsou obecně poměrně dobře 

integrovatelnou skupinou. Ve prospěch integrace hovoří především důležitost kontaktu 

s normálně vidícími vrstevníky. Nespornou předností pro vzdělávání ve speciálních školách je 

dobré vybavení těchto škol speciálními pomůckami a zabezpečení výuky kvalifikovanými 

speciálními pedagogy. 
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Seznam obrazových příloh k jednotlivým tématickým celkům v tištěné podobě (v 

elektronické podobě výběr příloh) 

 

Anorganická chemie 

1. Složení a struktura látek. Chemické veličiny, jejich měření a výpočty 

a) Přepis veličin používaných při chemických výpočtech do braillského písma z příručky 
RNDr. Gonzúrové 

b) Struktura chromanu  a dichromanu 

c) Vznik kyseliny tetrahydrogendifosforečné 

d) Modely molekul – kyslík, ozon, voda, peroxid vodíku 

e) Model krystalové struktury grafitu 

f) Model diboranu (fuser)  

g) Model diboranu (ruční výroba) 

 

2. Atomová struktura – podstata vazeb 

a) Molekula vodíku 

b) Překryvy orbirálů vedoucí k vazbě 

c) Rozložení pravděpodobnosti výskytu elektronu – průřez orbitály (fuser) 

d) Rozložení pravděpodobnosti výskytu elektronu – průřez orbitály (ručně) 

e) Schéma pořadí obsazování hladin energie elektrony s rostoucím protonovým číslem 

f) Závislost energie dvou atomů vodíku 

 

3. Chemické značky, vzorce, druhy reakcí 

a) Přepis chemické rovnice do Brailleova písma z příručky RNDr. Gonzúrové 

b) Strukturní vzorce kyselin a jejich derivátů 

c) Funkční deriváty kyselin 
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d) Prostorový model oxidu křemičitého 

e) Chemické vzorce – druhy 

 

4. Nepřechodné prvky 

a) Braillská tabulka pro nevidomé 

b) Rozpouštění KCl 

c) Hofmanův přístroj 

d) Model molekuly S – 8 

e) Model molekuly P – 4 

f) Obrazová soustava látek (homogenní, heterogenní) 

 

5. Elektrochemie 

a) Elektrolýza roztoku NaCl 

b) Daniellův článek a Leclancheův článek 

c) Vznik elektrické dvojvrstvy 

d) VSEPR - tvary 

e) Tvar hybridních orbitálů sp 

f) Tvary sp 2 

g) Molekulové orbitály 

h) Elektrochemická řada kovů 

i) Periodická tabulka s valenčními elektrony pro nevidomé 
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6. Kovy 

a) Krystalové mřížky kovů 

b) Vysoká pec – výroba železa 

c) Karbonyly železa 

 

7. Vnitřně přechodné prvky 

a) Tabulka pro nevidomé 

 

Organická chemie 

1. Složení organických sloučenin 

a) Modely molekul 

b) Rozvětvený řetězec uhlovodíku 

c) Chlorace alkanů v Brailleově tisku 

d) Řetězové a polohové izomery v Brailleově tisku 

 

2. Deriváty uhlovodíku 

a) Deriváty kyseliny uhličité v Brailleově tisku 

b) Struktura karbonylových sloučenin 

c) Chinony 

d) Aldehydická a ketonická skupina v Brailleově tisku 

e) Aldehydy a ketony 

f) Hydroxyderiváty 

g) Fenoly 

h) Kyselina salicilová, ftalová 
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3. Biochemie 

a) Vzorec sacharózy 

b) Vzorec glukózy a fruktózy v Brailleově tisku 

c) Vzorec D – ribózy v Brailleově tisku 

d) Vznik biuretu v Brailleově tisku 

 

Poznámka: vzhledem k charakteru některých příloh nejsou v elektronické verzi textu 

zahrnuty. 
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Příloha a 1a 
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Příloha a 1a 

 



32 

Příloha a 1a 
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Příloha a 1b 
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Příloha a 1c 
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Příloha a 1d 
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Příloha a 1e 
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Příloha a 2a 
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Příloha a 2b 
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Příloha a 3a 
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Příloha a 3b 
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Příloha a 3e 
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Příloha a 4a 
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Příloha a 4f 
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Příloha a 5a 
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Příloha a 6a 
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Příloha a 6b 
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Příloha O 1b 
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Příloha O 1d 
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Příloha O 2a 

 



50 

Příloha O 2b 
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Příloha O 2c 
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Příloha O 3a 
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Příloha O 3b 
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Příloha O 3c 
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Příloha O 3d 
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1 Kompenzační pomůcky 

Kompenzační pomůckou obecně rozumíme zařízení nebo programové vybavení, speciálně 

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

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

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

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

1.1 Kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky pro slabozraké 

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

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

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

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

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

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

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

podpory" a „zvětšovací programy s hlasovou podporou". 

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

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

hlasově popisovat prvky operačního systému a aplikačního softwaru. 

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

se dvěma. 

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

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

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

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

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

dvou verzích, ZoomText Zvětšovač a ZoomText Zvětšovač/Odečítač. 

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

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

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

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

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

1.2 Kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky pro nevidomé 

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

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

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

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

hlasový výstup. 

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

řádkem. 

1.2.1 Hlasový výstup 

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

prostředí osobního počítače. 

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

běh aplikací, interakci uživatele a další činnosti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

distribuce. 

V českém prostředí se pravděpodobně nejčastěji můžeme setkat s odečítačem americké 

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

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

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

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

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

trhu i na potřeby uživatelů. 

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

hlasovým, tak braillským výstupem. 

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

stále častěji užívaný Hal britské společnosti Dolphin Computer Access. 

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

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

1.2.2 Braillský řádek 

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

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

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

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

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

Brailleova písma. 

Vlastní připojení braillského řádku je realizováno přes USB či bezdrátově. 

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

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

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

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

v podstatě jedinou možností k získání informací z počítače. 

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

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

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

konkrétní typ. 

2 Specifika edukace žáků se zrakovým postižením v předmětu 

informatika 

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

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

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

účelná a efektivní. 

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

2.1 Specifika práce slabozrakých uživatelů s výpočetní technikou 

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

handicapu. Kompenzační pomůcky či vhodné nastavení systému dokáží korigovat zrakový 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uživatelů bez handicapu a uživatelů s určitými zbytky zraku. 

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

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

o hmatový výstup. 

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

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

systémem nebo speciálním aplikačním softwarem. 

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

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

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

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

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

techniky. 

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

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

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

Obr. 1: Snímek obrazovky při běžném          

nastavení 

Obr. 2: Snímek obrazovky při     

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

rozšiřuje a přestává být limitujícím faktorem. 

Nevidomému uživateli při práci nejsou okamžitě dostupné všechny informace o operačním 

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

položce, na které je umístěn kurzor. 

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

následujících obrázků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

ovládat.  

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

pojmout výklad odlišně od výkladu určeného pro intaktní studenty. 

Obr. 3: Informace přístupná při 

běžném nastavení 

Obr. 4: Vizualizace informace 

přístupné nevidomému 
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3 Doporučená nastavení prostředí Windows 7 pro práci 

s kompenzačními pomůckami 

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

nastavení Windows. 

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

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

Individuální nastavení 

Motiv: Windows 7 - základní  

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

Změnit ikony plochy: 

Zobrazit: Počítač, Soubory uživatele, Koš 

Spořič obrazovky: Žádný 

Možnosti zobrazení složek 

Typ zobrazení: Podrobnosti nebo Seznam 

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

Hlavní panel a nabídka Start: 

Tlačítka na hlavním panelu: Nikdy neseskupovat  

Ikony zobrazovací oblasti: vždy zobrazit všechny ikony 

Průzkumník Windows: 

Počítač/Zobrazit/Seřadit podle/Název 

Počítač/Zobrazit/Seskupit podle/neseskupovat 

Výkonnost systému/ Vizuální efekty: 

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

programového vybavení 

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

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

postiženým. 

4.1 Barevné motivy 

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

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

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

Ovládací panely/Individuální nastavení/Motivy  

4.2 Lupa 

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

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

specializovanou aplikaci pro zvětšení obrazu. 

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

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

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

i dalších prvků. 

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

5 ZoomText – zvětšovač obrazu pro slabozraké 

ZoomText je speciálním softwarem, který umožňuje uživateli zpřístupnit grafické uživatelské 

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

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

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

 

6 Jaws - Odečítač obrazu pro nevidomé 

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

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

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

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

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

braillský řádek.  

7 Metodika vybraných tematických celků předmětu Informatika 

Shrňme ještě jednou odlišnosti práce nevidomého uživatele s PC: 

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

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

užitím klávesnice a klávesových zkratek. 

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

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

aktuálně umístěn kurzor. 

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

zorientuje. 

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

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

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

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

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

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

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

především ve vyšších ročnících studia a skupinová a kooperativní výuka. 

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

kompenzačního softwaru. 

7.1 Informatika a informace 

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

číselné soustavy a převody mezi nimi. 

Metodika: 

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

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

možná nejvíce analogií s žákům známými pojmy. 

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

učivo výrazněji modifikovat. 

7.2 Ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT 

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

Metodika: 

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

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

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

v následující výuce řídit. 

7.3 Software I 

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

systému, možnosti nastavení operačního systému, uživatelské prostředí, práce s daty, správa 



 

14 

 

souborů a složek, formáty datových souborů, vývoj nejužívanějších operačních systémů 

a grafického uživatelského prostředí. 

Metodika:  

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

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

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

pracovní postupy, popřípadě mylné představy. 

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

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

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

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

přirovnat k pořadači, knihovně nebo krabicím s různým obsahem. 

7.4 Antivirová ochrana 

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

Metodika:  

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

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

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

tématu není nutné modifikovat. 

7.5 Algoritmizace 

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

Metodika: 

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

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

zápis s jednoznačným označením jednotlivých kroků a spojnic. Tvorbu i čtení algoritmů je nutné 



 

15 

 

opakovat, jelikož slovní zápis je méně přehledný než grafické znázornění a orientace v něm je 

časově náročnější. 

7.6 Textové procesory I. 

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

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

tabulátory a zarážky. 

Metodika: 

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

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

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

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

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

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

můžeme využít reliéfní obrázky. 

7.7 Internet 

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

informací na internetu. 

Metodika: 

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

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

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

věnující se orientaci na webových stránkách.  

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

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

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

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

listu, sešitu, vzorce, funkce. 

Metodika: 

Pochopení prostředí tabulkových kalkulátorů bývá u nevidomých problematické. Ovládací prvky 

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

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

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

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

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

statistika). 

7.9 Prezentační software 

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

prezentace, tvorba a nastavení prezentace. 

Metodika: 

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

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

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

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

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

7.10 Elektronická pošta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jsou určeny především pro nevidomé. 

7.11 Zálohování a archivace dat 

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

bezpečnostní rizika při uchovávání dat. 

Metodika: 

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

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

a musí být podporována odečítačem obrazu. 

7.12 Grafické editory 

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

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

Metodika: 

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

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

nevidomé s problematikou seznámit. Z praktického procvičování jsme omezeni ovládáním 

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

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

převádět jednotlivé grafické formáty apod. 

7.13 Správa souborů a složek 

Učivo: Správa souborů a složek ve specializovaných aplikacích. 

Metodika: 

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

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

specializovaných aplikací. Většina souborových manažerů vychází svou koncepcí s managerů 

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

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

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

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

7.14 Hardware 

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

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

Metodika: 

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

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

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

materiálů. 

7.15 Textové procesory II 

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

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

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

a export dat, PDF formát. 
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Metodika: 

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

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

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

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

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

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

7.16 Komprese dat 

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

programy a algoritmy. 

Metodika: 

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

Windows, můžeme použít integrovaný kompresní algoritmus Zip, dalšími podporovanými 

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

můžeme využít různé typy skládaček, popřípadě leporel.  

7.17 Tabulkové kalkulátory II 

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

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

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

import a export dat, možnosti uzpůsobení vlastností aplikace. 

 

Metodika: 

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

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

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

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

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

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

jednak zkratek samotného tabulkového kalkulátoru, tak i odečítače obrazu. 

7.18 Internet 

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

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

informační zdroje, informační procesy, informační systémy. 

Metodika: 

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

pro nevidomé klíčová pro získávání informací a překonávání sociálního handicapu. 

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

a připravuje znalostní bázi pro následující tematické celky. 

7.19 Textové editory III 

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

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

publikování. 

Metodika: 

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

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

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

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

7.20 WWW 

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

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

stránek. 
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Metodika: 

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

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

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

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

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

webové prezentace. 

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

než užití WYSIWYG editorů. 

7.21 CSS 

Učivo: Kaskádové styly 

Metodika: 

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

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

stránek před WYSIWYG editory. 

7.22 Historie výpočetní techniky, druhy počítačů 

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

osobních počítačů, druhy počítačů. 

Metodika: 

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

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

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

7.23 Multimédia 

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

převod formátů multimediálních souborů. 
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Metodika: 

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

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

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

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

práci s audio-knihovnami apod. 

7.24 Databáze 

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

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

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

Metodika: 

Práce ve specializovaných databázových produktech je mnohdy pro nevidomé značně 

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

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

bez vizuální informace. 

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

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

který obdobně jako HTML pracuje s textovou informací. 

7.25 Počítačové a informační sítě 

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

Metodika: 

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

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

učivo neupravujeme. 
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8 Závěr 

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

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

postižení a umožňuje jim větší zapojení do dříve nedostupných činností. 

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

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

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

která pomoc s tvorbou pomůcek často nabízejí. 

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

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

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

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

materiály pro zrakově handicapované připravovat nebo modifikovat. Po splnění základních 

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

tuto pozici. 

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

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

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

zrakovým postižením. 

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

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

odpovídajícího pracovního uplatnění. 
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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 



15 

 

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. 



19 

 

 
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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1 Úvod 

Práce je zaměřena na problematiku tělesné výchovy osob se zrakovým postižením. Poznatky 

vycházejí ze zkušeností zejména školní tělesné výchovy v Gymnáziu pro zrakově postižené 

a Střední odborné školy pro zrakově postižené. Klade si za cíl seznámit s možnostmi tělesné 

výchovy a sportu zrakově postižených v oblasti školní výuky i mimo ni. Věnuje se sportovním 

odvětvím, která jsou součástí školní tělesné výchovy nebo zájmových sportovních kroužků 

školy. Podrobněji se zabývá atletikou, míčovými hrami, lezením na umělé stěně, 

showdownem a turistikou (pěší a cykloturistikou). Kapitolu věnovanou lyžování zpracovala 

Mgr. Libuše Beranová. 

2 Mezinárodní klasifikace sportovců se zrakovým postižením 

Při všech pohybových aktivitách je třeba zohledňovat zdravotní stav žáka a stupeň zrakového 

postižení. Míru handicapu vyjadřuje následující klasifikace, která je publikována v odborné 

literatuře i v materiálech zveřejněných Českým svazem zrakově postižených sportovců 

(ČSZPS). 

Odborná literatura a mezinárodní klasifikace dělí sportovce podle míry zrakového postižení 

do následujících skupin: 

2.1 Nevidomí – kategorie B1 

Slepota je defekt obou očí, při kterém nevznikají zrakové počitky. Takto postižení jsou ve 

sportovní terminologii IBSA pro dělení zrakově postižených zařazeni v kategorii B1 a jejich 

postižení je definováno: bez světlocitu obou očí nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti 

poznat tvar ruky z jakékoliv vzdálenosti či směru. 

2.2 Osoby se zbytky zraku – kategorie B2 

Osoby se zbytky zraku jsou prakticky nevidomí. V určitých situacích si poradí samostatně, 

v jiných však potřebují stejnou pomoc jako nevidomí (šero, špatně osvětlené místnosti, 

nerovný neznámý terén). Sportovní klasifikace IBSA je zařazuje do kategorie B2 a jejich vadu 

definuje: od schopnosti rozeznat tvar ruky k visu (ostrosti) 2/60 nebo při zorném poli 

menším než 5 stupňů. 
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2.3 Slabozrací – kategorie B3 

Slabozrakost představuje výrazné snížení zrakového vnímání, které je pomalejší a nepřesné. 

Často dochází ke zrakové únavě. Přestože slabozrací mají oslabené vidění, zůstává zrak 

vůdčím orientačním smyslem. Sportovní kategorie IBSA je definována vízem od 2/60 do 6/60 

nebo rozsahem zorného pole od 5 do 20 stupňů. U sportovních kategorií probíhá měření 

s korekcí, tzn. s brýlemi nebo kontaktními čočkami. 

Kvůli velkému počtu zrakových vad a jejich specifičnosti je těžké určit objektivní kritéria pro 

zařazování sportovců do výše uvedených skupin. Pro účast zrakově postiženého 

v celorepublikových soutěžích je nutná klasifikace provedená oftalmologem pověřeným 

ČSZPS. Pro potřebu mezinárodních závodů a turnajů jsou stanovovány přísnější předpisy, 

v nichž podmínky stanovují delegovaní oftalmologové IBSA (Mezinárodní asociace zrakově 

postižených sportovců). Pro potřebu rekreačních pohybových aktivit jsou oční zprávy 

důležité kvůli odhalení případných rizik a pro optimalizaci práce se zrakově postiženými. 

Zrakový analyzátor je nejdůležitější orientační a koordinační orgán při pohybu člověka 

v okolním prostředí. Zrakově postižený získává informace především z vjemů sluchových 

a hmatových. Činnost zrakového analyzátoru však nelze i přes značné kompenzační možnosti 

dalších analyzátorů plnohodnotně nahradit. Z těchto skutečností vyplývají některé odlišnosti 

v procesu osvojování si pohybových dovedností i v rozvoji pohybových schopností. 

Významnou roli hraje také skutečnost, kdy ke ztrátě zraku došlo, zda si člověk v dětství 

utvořil vizuální představy a pohybové vzorce, které může dále rozvíjet. Žáci, kteří jsou od 

narození nevidomí, tyto vizuální poznatky nemají. Proto jim musíme věnovat pozornost, aby 

si dokázali vytvořit představy a základní pohybové dovednosti. Je důležité neprohlubovat 

stereotypy, ale odstraňovat špatné návyky při pohybu (např. běh po patách, běh 

s předpažením, vytáčení chodidel vnějším směrem apod.). U žáků, kteří oslepli později, není 

třeba obvykle tyto zlozvyky řešit. Mají zautomatizované správné pohybové návyky již od 

dětství. Při výuce se setkáváme s obavami týkajícími se pohybu ve volném prostoru. Tyto 

obavy mohou vycházet z očekávání nárazu do nebezpečné překážky nebo střetu s jiným 

žákem. Tento strach lze částečně odstranit tím, že se žák seznámí s prostorem, kde probíhá 
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výuka. Postupně získá důvěru v navaděče/traséra a nakonec se naučí přijmout rizika spojená 

s možným nárazem. Pokud se naučí přijímat nárazy, nehrozí mu, že by si po střetu vytvořil 

psychický blok, který by ho omezil v pohybové aktivitě. Je to podobné situacím v běžné 

tělesné výchově, kdy žák upadne, ale pokračuje ve stejném cvičení, které dokončí. 

Žáci slabozrací a se zbytky zraku využívají při pohybových aktivitách zrakové vnímání. 

Optimální je vytvořit jim co nejlepší podmínky, například osvětlení tělocvičny, možnost 

využití pomůcek, které mají kontrastní barvy apod. Zvýšené nároky na vnímání způsobují 

vyšší unavitelnost a snižují pozornost žáků. Je zapotřebí též volit pomalejší tempo. 

U některých zrakově postižených jde o progresivní vadu, a proto jsou kladeny zvýšené nároky 

na psychiku takto postižených žáků. 

3 Specifika výuky tělesné výchovy u žáků se zrakovým postižením 

Tělesná výchova je důležitá pro psychosociální a fyzický rozvoj osobnosti zrakově 

postiženého. Při všech pohybových aktivitách musíme znát jeho zrakovou vadu a dále 

vycházet z celkového zdravotního stavu. Motivovat zrakově postižené k pohybové aktivitě 

není jednoduché, postupujeme citlivě podle osobnosti a navazujeme na zkušenosti 

postiženého s různými pohybovými aktivitami. 

V knize „Úpravy didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené“ rozpracovávají její autoři 

Karel Čermák a Tomáš Král faktory, které ovlivňují průběh pohybové aktivity:  

3.1 Psychická příprava 

Pro vzájemnou spolupráci jsou zapotřebí dobré osobní vztahy se zrakově postiženými 

a vytvoření klidného prostředí, protože nevidomý se musí vyrovnat s řadou nezvyklých 

podmínek (neznámé prostředí, řada nových zvuků, cizí lidé apod.). Pohodová atmosféra, 

bezpečný prostor a dobré vztahy pomáhají vytvořit pocit důvěry mezi vyučujícím a zrakově 

postiženým. 
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3.2 Motivace 

Motivace důležitá ve fázi podnícení a udržení zájmu o pohybovou aktivitu, záleží na pestrosti 

programové náplně, kterou dokážeme připravit. 

3.3 Metody nácviku 

a) U nevidomých - využíváme metodu přesného popisu a zapojujeme hmatové receptory. 

Pohyb se snažíme srozumitelně popsat. Výhodou je, když nevidomý zná aktivně základní 

názvoslovné pojmy. Postupujeme od jednodušších ke složitějším cvikům. Při rychlém 

navazování fází pohybu je možné využít názornou metodu „osahání“. Učitel předvede cvik 

a nevidomý si „osahává“ jeho tělo, tím si utváří představu o prováděném pohybu. Dále 

můžeme použít speciální pomůcky (model hrací plochy a rozestavení hráčů u míčových her) 

nebo metody individuálního přístupu. 

b) U žáků se zbytky zraku - musíme dbát na bezpečnostní pravidla, aby nedošlo k poškození 

zraku. Často je nutné vyloučit cviky prováděné v hlubokém předklonu, dále ty, kde hrozí 

náraz do hlavy (kotouly, míčové hry apod.). Při pohybové aktivitě se snažíme zapojit zrakové 

receptory, pomáháme si speciálními pomůckami (barevné odlišení, zvětšené kinogramy 

apod.) 

c) U slabozrakých – pracujeme podle metodiky velmi podobné postupům u intaktních žáků. 

Zařazujeme skupinové aktivity, jen nesmíme zapomínat na zraková omezení. 

Během výuky se využívá celá řada speciálně pedagogických metod. Tyto metody usilují 

o všestranný rozvoj osobnosti zrakově postiženého a jeho adekvátní zařazení do společnosti. 

Metody reedukační (rozvíjejí poškozený smysl – zrak), metody kompenzační (rozvíjejí 

náhradní smysly) a metody rehabilitační (rozvíjejí celou osobnost zrakově postiženého). 
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4 Atletika 

Atletika je sportovní odvětví, které je zařazováno jako součást vzdělávacích plánů na všech 

typech škol. Důvody jsou následující: s prvky atletických cvičení se setkáváme v přirozených 

pohybových situacích, na základní úrovni je atletika nenáročná na prostor a na vybavení, 

dále patří mezi nejrozšířenější a nejpopulárnější sporty. Podrobnější metodiku atletických 

disciplín zpracovali v „Úpravách didaktiky atletiky“ Tomáš Král a Karel Čermák. 

4.1 Běžecké disciplíny 

Běh je podobně jako chůze přirozeným pohybem zdravého člověka. V atletice je zastoupen 

řadou samostatných běžeckých disciplín a je také součástí skokanských a vrhačských 

disciplín. 

Při běhu zrakově postiženého nastávají problémy s koordinací pohybů a prostorovou 

orientací. Slabozrací a někteří žáci se zbytky zraku běhají samostatně. Podmínkou je vhodný 

terén bez překážek (např. atletická dráha nebo alespoň dostatečně dlouhá a široká rovná 

plocha). Nevidomí mohou být naváděni: 

a) pomocí hlasu 

Běžec běží sám za hlasem navaděče, který před ním couvá. Nejčastěji používá jednoduchá 

slova „tady, tady, tady“ nebo „na mě, na mě“. Protože je couvající navaděč často pomalejší 

než běžec, přebírá si ho druhý navaděč v okamžiku, kdy se dostává běžec na stejnou úroveň 

jako první navaděč. Tento způsob se používá pro krátké sprinterské běhy. Ale pro soustavnou 

tréninkovou práci a na atletických závodech se téměř nepoužívá. 

b) pomocí běhu s trasérem 

Tato metoda se používá pro delší i kratší tratě. Trasér běží vedle nevidomého, oba se drží 

provázku nebo gumy. Prostřednictvím těchto pomůcek trasér udává směr běžcova pohybu. 

Tato metoda je náročná na souhru traséra se závodníkem a vyžaduje dlouhou dobu nácviku. 
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U některých osob se zbytky zraku stačí, když trasér běží bez pomůcek vedle něho. Může 

běžet na straně, ke které se běžec stáčí podle zakřivení dráhy nebo na kterou lépe vidí.  

 
Obrázek 1: Běh nevidomého s trasérem 

4.1.1 Metodika nácviku běhu 

Běžci nevidomí – kategorie B1 

Pro člověka s těžkým zrakovým postižením není běh přirozeným pohybem. Se ztrátou zraku 

mohou být spojeny problémy s motorikou, koordinací pohybu nebo rovnováhou. Lidé bez 

zrakového postižení si pohybové dovednosti osvojují pomocí napodobování. Tato metoda 

v kategorii B1 samozřejmě není použitelná, a tak se často můžeme setkat s potížemi se 

souhrou chůze a správného držení těla. Než se začneme věnovat nácviku běhu, musí mít 

nevidomý osvojenou bezpečnou samostatnou chůzi s bílou holí i bez ní. Při nácviku 

vycházíme z běžecké abecedy, kterou procvičujeme v rovném, volném terénu. Při navádění 

běží učitel vedle žáka nebo couvá před ním. Pohyb paží procvičujeme na místě, běžec si 

správné provedení „osahá“ podle předlohy, zaujme polohu podle předvádějícího a vede 

pohyb rukou tak, jak při běhu probíhá. Nejnáročnější fází nácviku je udržení přímého směru 

nejdříve při chůzi, potom v běhu, protože zrakově postiženému chybí vizuální kontrola okolí. 
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Stranu, na kterou nevidomý uhýbá, zjistíme, když ho necháme uběhnout 30 m několikrát 

v pomalém tempu. Potom se může navaděč posunout proti odchylce, a tím se rozptyl 

vyrovná. Běžec si to může uvědomit sám, kontrolovat tak správnost provedení vlastního 

pohybu. Obtížné je zvládnutí rovnoběžného kladení chodidel, dvojité práce kotníků 

a koordinace pohybu nohou s pohybem paží, zvláště protipohybu paží i nohou (pravá paže 

proti levé noze a s dostatečným rozšvihem paží na rozsah ramenního kloubu). 

Běžci se zbytky zraku 

Nácvik je podobný jako u nevidomých, vycházíme z běžecké abecedy. Neklademe důraz na 

udržení přímého směru. Pokud je to možné, snažíme se využít zrakové vnímání. Pracujeme 

individuálně nebo ve velmi malých skupinách. 

Běžci slabozrací 

Metodika probíhá jako u intaktní populace jen s ohledem na zraková specifika a rizika. 

4.1.2 Speciální běžecká cvičení 

Mezi speciální běžecká cvičení můžeme zařadit běžeckou abecedu: liftink, skipink, 

zakopávání, předkopávání atd. Při nácviku postupujeme takto: nejdříve vyzkoušíme pohyb 

dolních končetin na místě, potom si zkontrolujeme správný pohyb paží (vyzkoušíme i za 

chůze). Pokud se daří zvládnout koordinaci horních a dolních končetin na místě, můžeme 

přistoupit k pohybu vpřed. U liftinku můžeme při seznamování s jednotlivými fázemi pohybu 

využít metodu „osahávání“. Problematická bývá rytmizace pohybu. Lze využít cvičení, při 

kterém nevidomý uchopí traséra za boky a trasér provádí na místě liftink. Nevidomý potom 

vnímá rytmus pohybu těla traséra. 

4.1.3 Startovní polohy 

Startem začíná každá běžecká disciplína. Snažíme se dosáhnout v co nejkratším čase 

optimálního tempa vzhledem k délce trati. Při běžeckých disciplínách do 400 m se používá 
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nízký start, ale můžeme použít i startovní bloky. Pro dlouhé tratě využíváme polovysoký 

a vysoký start. 
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Vysoký a polovysoký start 

V tělesné výchově je často využíván u běhu nevidomého s trasérem. Při měření sprintu na 60 

m nebo na 100 m je pro těžce zrakově postiženého vysoký nebo polovysoký start lepším 

řešením než nízký start. 

Nízký start 

Umožňuje nejrychlejší výběh, pokud student tuto dovednost zvládá. Nízký start je pro 

nevidomého technicky i silově náročný. Trasér umístí bloky s odstupem od startovní čáry 

odpovídající technice výběhu z nízkého startu a zkusí si zakleknutí do bloků a polohy 

předcházející výstřelu startéra. Nevidomého musíme seznámit s bloky, osahá si je a naučí se 

je správně nastavovat. Zrakově postižený může být navigován podle zvukového signálu, 

potom je postup následující: zakleknutí do bloků, navaděč ho osloví přibližně 

z patnáctimetrové vzdálenosti, nevidomý spojí ruce v předpažení a ukáže směr, kterým 

poběží. Navaděč směr zkontroluje. Druhou možností je běh s trasérem pomocí kontaktního 

lanka. Trasér si připravuje startovní bloky podle potřeb nevidomého, jde o zrcadlové 

postavení. Trasér i běžec startují současně, tato metoda je náročná na souhru prováděných 

pohybů.  

Metodický nácvik 

Nácvik startu začínáme z vysokého přes polovysoký až po nízký start. K průpravným cvičením 

patří starty z různých poloh, dále padavý start. V rámci školní tělesné výchovy se osvědčují 

různé průpravné hry (např. červení a bílí, vyvolávání čísel), které oživí nácvik. U nevidomých 

navigujeme přes jednoduchá slovní spojení a při samotném běhu učitel couvá. Důležité je 

zabezpečit dostatečně velký prostor bez překážek, aby byl možný bezpečný pohyb včetně 

doběhu. Při nácviku se často objevují tyto chyby: studenti vybíhají vzpřímení nebo se rychle 

napřimují, často se neudrží ve střehové poloze na prstech. 

4.2 Štafetový běh 
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Na sportovních hrách zrakově postižené mládeže se běhá nejčastěji štafeta na 4x 100 m. 

Pravidla atletiky zrakově postižených se liší tím, že nevyužívají při předávce štafetový kolík, 

ale předávka je realizována formou vzájemného setkání běžců v předávacím území. Při 

mezinárodních sportovních hrách je to stejné. Rozestavění běžců je ovlivněno nejen 

sprinterskými schopnostmi, ale i schopností zvládnout běh v zatáčce, který je technicky 

náročnější. Pro jednu štafetu jsou určeny dvě dráhy, ve kterých se musí udržet. Proto 

bychom měli zvážit, zda nevidomého nebo slabozrakého necháme běžet na prvním nebo 

třetím úseku. K problémovým úsekům patří souhra běžců v předávacím území. Velmi záleží 

na spolupráci trasérů. Předávající běžec vbíhá maximální rychlostí do předávacího území, kde 

začíná zpomalovat, důležité je, aby předávající běžec nevybočil ze své dráhy a neohrozil 

běžce v okolních drahách. Jakmile předávající běžec nebo trasér míjí kontrolní značku, může 

se dát smluveným signálem pokyn pro přebírajícího běžce. Přebírající často startuje 

z polovysokého startu. Běžnou chybou je ohlížení se přebírajícího běžce dozadu. Pro sladění 

souhry běžců je důležité věnovat nácviku dostatek času. 

4.3 Skok daleký 

Skok daleký je jednou z nejtěžších atletických disciplín zrakově postižených. Předpokladem 

jejího úspěšného zvládnutí je rychlostní dispozice a odrazová síla. Je náročná na prostorovou 

orientaci, nácvik techniky, udržení přímého běhu, souhru s trasérem i překonání určitých 

obav. Pro těžce zrakově postiženého jde o skok do neznáma, kdy je odkázán jen na svého 

navaděče, kterému musí důvěřovat. Zvládnutí skoku dalekého je dlouhodobý proces. 

Nejdříve skokana seznámíme s rozběhovou dráhou a doskočištěm. Potom můžeme 

přistoupit ke skoku z místa. Až když překonáme pocity nejistoty, přejdeme ke skoku 

s rozběhem, nejdříve jen z nákroku. Důležité je kontrolovat dopad na obě nohy. Postupně 

můžeme rozběh prodloužit, podle provedených skoků zjistíme odrazovou nohu. Čím je 

vzdálenost od doskočiště delší, tím jsou větší problémy s udržením přímého běhu. Navaděč 

odchylku může korigovat úkrokem do stran, lze též skokana posunout ke straně rozběhové 

dráhy. Rozběh je náročný pro skokana i navaděče, především pro jejich souhru. Při nácviku 

dbáme na absolutní klid, aby nevidomý jasně slyšel povely. Pro koordinační jednoduchost 

volíme skrčný způsob skoku. 
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Vyměření rozběhu je náročné, proto pro přesnost uvádíme citaci z Úprav didaktiky atletiky 

od Tomáše Krále a Karla Čermáka: „Odrazové pásmo pro nevidomé a "zbytkaře" tvoří 

obdélník o rozměrech 1 x 1,22 m, který je upraven tak, aby na něm po odrazu dálkaře zůstal 

otisk jeho odrazové nohy. To znamená, že plocha obdélníku je posypána vápnem nebo 

magnéziem. Slabozraký skokan se odráží z odrazového prkna. Nevidomý (B1) si nejprve 

vyměří rozběh zkrácený asi o 1/3,nejlépe ze 2-4 či 6 kroků. Navaděč přivede nevidomého k té 

hraně odrazového pásma, která je blíž k doskočišti. Nevidomý přiloží špičku odrazové nohy 

k hraně čtverce. Pak navaděč odejde a postaví se na rozběhovou dráhu čelem 

k nevidomému. Pomocná osoba se postaví vedle rozběhové dráhy a sleduje rozběh 

nevidomého. Ten se na povel navaděče rozběhne a snaží si počítat nahlas dvojkroky. Při 

čtvrtém a pátém pokračuje až do plynulého zastavení. Pomocná osoba toto místo označí. 

V případě, že nevidomý není schopen si dvojkroky počítat, může počítat každý krok, jestliže 

ani toto nezvládne, musí jeho roli převzít pomocná osoba. Další značkou si navaděč označí 

místo, odkud bude informovat skokana na blížící se odraz. Na výběhové značce je optimální 

stát na odrazové noze, tedy vybíhat neodrazovou a hlasově zdůrazňovat dvojkroky. Tato 

informace je důležitá pro přípravu k odrazu a pro orientaci nevidomého. Navaděč počítá 

dvojkroky („první, druhý, třetí a hop"). Při levé odrazové noze to tedy znamená 3x došlap na 

LN, čtvrtý došlap je již odraz. Pro snazší orientaci v rozběhu, který je v této fázi již velmi 

rychlý, je lépe si místo vyměřit a zřetelně označit. V tomto případě volíme opačný postup než 

při rozměřování rozběhu. Navaděč si stoupne před písek. Pomocná osoba se postaví ze 

strany a sleduje rozběh nevidomého. Ten si opět počítá dvojkroky. Doprovodná osoba opět 

vyznačí místo začátku hlášení předodrazových informací. Slabozrací při naměřování rozběhu 

postupují stejně jako zdraví.“ 

Navádění nevidomých 

Při skoku dalekém mohou pomáhat dvě osoby. Jedna pomáhá s naváděním a druhá se 

správným postavením před rozběhem. Instrukce navaděče musí být přesné, rychlé 

a srozumitelné, volíme jednoduchá slova „tady, tady, na mě, na mě a také odpočítávání 

kroků nebo dvojkroků. Při navigaci si může navaděč stoupnout před vyznačené pásmo nebo 

mezi obdélník a doskočiště. Tato metoda je náročná v tom, že navaděč musí těsně před 
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skokanem ustoupit do strany. Navaděč může stát též v doskočišti nebo za doskočištěm. 

Jakmile navaděč zaujme místo, může doprovod pomoci nevidomému na značku rozběhu. 

Navaděč zavolá na skokana, ten předpažením paží a dlaněmi přiloženými k sobě ukáže směr, 

odkud x došlap na LN a slyší hlas. V případě nepřesností doprovod upraví jeho postavení 

a zkontroluje, že odrazová noha je na výběhové značce a skokan vybíhá neodrazovou nohou. 

Pokud skokan nedošlápne na odrazovou značku, posuneme značku rozběhu dopředu, při 

přešlapu naopak. Některé závodníky se zbytky zraku nemusíme navádět hlasem, stačí, aby se 

navaděč postavil vedle odrazového pásma. Záleží na zrakových možnostech. Při nácviku je 

důležitá spolupráce s pomocnou osobou, která se dívá na rozběh, techniku běhu i způsob 

odrazu. 

Skok daleký neprovádíme se zrakově postiženými, kteří se mají vyvarovat doskoků na tvrdou 

podložku, hlubokých předklonů apod. 

 
Obrázek 2: Skok daleký u sportovců v kategorii B2 

 

Vrh koulí 
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Vrh koulí patří mezi základní atletické disciplíny. Pro tuto disciplínu je především důležitá 

výbušná silová schopnost a technika. U zrakově postižených provádíme nácvik modifikace 

zádové techniky. Podle „Úprav didaktiky atletiky“ se zádová technika provádí dle metodické 

řady: „…držení koule a základní postavení, sun (zahájení, posun a došlap nohou), vlastní vrh 

(zdvih a rotace trupu, odraz nohou a trčení paže, vypuštění koule a výměna nohou 

přeskokem)“. Zádová technika se nacvičuje s pokročilejšími žáky. 

4.3.1 Metodika nácviku 

Při nácviku dodržujeme několik zásad: 

- přesný popis cvičení; 

- nevidomý si výchozí polohu „osahá“ na trasérovi, potom se ji snaží zaujmout, případné 

chyby průběžně opravujeme; 

- provádíme cvičení, opravíme chyby, nevidomý vrhá za hlasem navaděče, který stojí za 

místem dopadu koule; 

- u slabozrakého podrobný popis doplníme názornou ukázkou 

Před nácvikem je důležité se seznámit s náčiním a koulařským sektorem. Popíšeme 

a prohlédneme si odhodový kruh včetně povrchu a odhodového břevna. Vysvětlíme si 

pravidla vrhu koulí. Po zdařilém pokusu zdůrazníme odchod z kruhu jeho zadní polovinou. 

Nevidomému vysvětlíme úhel výseče, kam musí koule dopadnout. 

4.3.2 Průpravná cvičení 

a) koulařská gymnastika 

Cílem je seznámení a rozcvičení s koulí. Při průpravných cvičeních dbáme na pevný postoj na 

obou nohou ve stoji mírně rozkročném. 

Příklady cvičení: 
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- podávání koule před tělem z  ruky do ruky kolem boků, prsou, hlavy, nohou; 

- u zdatnějších slabozrakých žáků můžeme zařadit přehazování koule před tělem 

v širokém stoji rozkročném. 

 

b) základní posilování 

kladivářské kroužení trupem s koulí drženou v napjatých pažích 

c) průpravné odhody a odvrhy 

Provádíme z různých poloh, např. výchozím postavením je čelný postoj ve stoji mírně 

rozkročném, odhod se realizuje vpřed z předklonu a podřepu. 

d) vrhy z místa 

Cílem této fáze nácviku je zvládnout vrhy z čelního, bočního a u zdatnějších žáků ze zádového 

postavení. Při nácviku výchozí polohy je důležité kontrolovat správné postavení vrhající paže 

a pružné odpérování koule zápěstím. U nevidomých začínáme s vrhy z čelního postavení 

z důvodu vnímání směru letu koule. V bočním postavení je důležité při zdvihové rotaci 

koordinovat rotaci trupu a ramen se zdvihem obou nohou. 

e) sun 

V této fázi je důležité plynule zvládnout sun s odvrhovým postavením. U praváků zařazujeme 

nácvik opakovaných poskoků vzad po pravé noze se švihovou prací levé nohy. Pohyb dolních 

končetin musí být pružný a váha je na špičkách. Technika se sunem se provádí v koulařském 

kruhu. 

Mezi časté chyby patří: vrh je prováděn pouze pažemi bez zapojení svalstva trupu a nohou, 

špatná koordinace zdvihu nohou s rotací trupu apod. 
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Vrh koulí je silovou disciplínou, je zapotřebí znát zdravotní stav žáka. Tato disciplína není 

vhodná pro žáky s glaukomem, s kolísavým nitroočním tlakem, luxací čočky apod. 
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5 Showdown 

Showdown je modifikací stolního tenisu pro zrakově postižené. Hra vznikla na přelomu 80. 

a 90. let v Kanadě. Pravidla showdownu charakterizují hru takto: „Showdown hrají dva hráči. 

Hraje se na obdélníkovém stole, na jehož obou zadních stranách jsou brankové jamky. 

Uprostřed je středová deska. Hraje se pálkami a míčkem, do kterého byly vloženy nerezové 

ocelové kuličky tak, aby byl míček slyšet. Cílem hry je odpálit míček po stole, pod středovou 

deskou a do soupeřovy branky, zatímco soupeř se tomu snaží zabránit.“ 

Zápas v showdownu se zpravidla hraje na dva vítězné sety. Hráč vítězí v setu, pokud dosáhne 

11 bodů s rozdílem 2 bodů, maximálně se však hraje do 17 bodů. 

Bodování probíhá takto: 

• dva body získává hráč za vstřelenou branku, 

• jeden bod získá hráč, pokud se protihráč dopustil těchto chyb: 

a) míček přeletí středovou desku nebo opustí hrací stůl, 

b) míček se dotkne středové desky a vrátí se na polovinu hrací plochy protihráče, 

c) protihráč se dotkne míčku jinou částí těla než úderovou rukou a pálkou, 

d) protihráč zastaví míček a neodehraje ho do dvou sekund, 

e) pokud má protihráč pálku v brankovišti, 

f) pokud má protihráč nedovolenou část těla v brance nebo na hrací ploše 

Přesnější údaje jsou zpracovány v české verzi pravidel na neoficiálních stránkách showdownu 

www.showdown.braillnet.cz . 

  

http://www.showdown.braillnet.cz/#_blank
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5.1 Metodika showdownu 

Podrobná metodika zatím nebyla zpracována, proto v současnosti postupujeme podle 

následujících bodů: 

1. Seznámení se základními pravidly, hracím stolem, pálkou a míčkem. 

2. Nácvik správné obrany včetně držení pálky – pálka nesmí být v brance ani v brankovišti. 

3. Poslech míčku a odhad prostoru – směr pohybu míčku. 

4. Nácvik podání, forhendu a bekhendu. 

5. Seznámení s taktikou hry - snaha odhalit slabiny protihráče. 

Showdown je mezi zrakově postiženými velmi populární, hrají se celorepublikové 

i mezinárodní turnaje, jednou za dva roky se koná mistrovství Evropy a jednou za čtyři roky 

mistrovství světa. 

Podrobnější informace lze najít na stránkách Českého svazu zrakově postižených sportovců 

www.sport-nevidomych.cz, na neoficiálních stránkách showdownu 

www.showdown.braillnet.cz. 

 

http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
http://www.showdown.braillnet.cz/#_blank
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Obrázek 3: Hráč odehrávající míček 

 

 
Obrázek 4: Hráč chystající se podávat 
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6 Lezení na stěně 

Lezení na umělé stěně je jednou z mnoha pohybových aktivit, které přispívají k socializaci 

a rozvoji osobnosti nevidomých. Oblíbenost lezení je podmíněna chápáním lezení jako 

dobrodružné aktivity s prvky rizika. Velká touha žáků zkusit si lezení pramení z atraktivnosti 

prostředí, ve kterém se lezení realizuje. Při zpracovávání této kapitoly jsme vycházeli 

z odborného textu Pavla Vojtíka a Gabriely Součkové - Lezení nevidomých dětí na umělé 

stěně. Lezení na stěně vyžaduje znalost a respektování zdravotního stavu žáka. U jednotlivců 

mohou být kontraindikovány činnosti spojené s prudkými pohyby nebo nárazy, rychlé 

spouštění dolů, pády při tzv. vyvádění cest. Při těchto činnostech hrozí riziko  zvýšení 

nitroočního tlaku. 

6.1  Odlišnosti lezení intaktních a nevidomých žáků 

Při lezení se primárně uplatňují zrakové podněty. Lezec vidí chyty či stupy, vnímá jejich tvary 

a vzájemná seskupení. Za zrakovým podnětem následuje pohyb směrem, který si lezec určí 

zrakem. Ruka tedy míří k předem vybranému chytu. Toto pravidlo ovšem neplatí 

u nevidomých lezců. Nemohou si předem rozmyslet, kudy se vydají. Poté, co se rukou 

dotknou stěny nebo chytu, uplatňují se u nich hmatové podněty. Lezec cítí tvar, chlad, teplo, 

hrubost nebo vlhkost. Vidomý lezec ruku již automaticky nastavuje podle tvaru, umístění 

a velikosti chytu. Nevidomý lezec má tuto úlohu o něco těžší. Jelikož nevidí, jaký tvar má 

chyt, může ruku směrovat do nejideálnější pozice k držení chytu až poté, co ho cítí pod 

rukou. Výhodou nevidomých lezců je jejich výraznější hmatový cit. Časová náročnost 

a vynaložené úsilí při lezení nevidomého jsou však výrazně vyšší než u intaktního lezce. 

6.2 Metodika lezení na stěně 

1. Seznámení s lezeckou stěnou, výstrojí a bezpečnostními zásadami 

Při příchodu do neznámého prostředí provedeme vždy důkladné seznámení žáků se stěnou 

a podrobně ji popíšeme. Se začátečníky je vhodné začít s výukou v tělocvičně. Zde se seznámí 

s lezeckým materiálem. Naučí se navazovat osmičkový uzel. První lezecké kroky si mohou 
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vyzkoušet na žebřinách. Žáky také informujeme o zásadách bezpečnosti. U nevidomých 

začátečníků můžeme zkombinovat vlastní výuku lezení s lezením ostatních vidících 

spolužáků. 

 

Obrázek 5: Žák si prohlíží začátek cesty Obrázek 6: Nevidomá žákyně na
     stěně  

 

2. Nácvik lezeckých dovedností 

Podle zkušeností Vojtíka a Součkové: „Při výuce nevidomých se velice osvědčuje metoda 

„osahání“. Nevidomý student se takzvaně „dívá rukama“. Proto je vhodné, když učitel 

zaujme pozici, kterou požaduje po nevidomém a ten si ho rukama prohlédne, osahá, může se 

přesvědčit, jak má nastavené chodidlo na stupu, nebo jak drží chyt. Osahá si také nastavení 

kolen, postavení pánve a trupu. U zrakově postižených se nám osvědčil podrobný slovní 

popis dostupných stupů a chytů.“ 

3. Spolupráce mezi lezcem a jističem 
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Žáci se musí naučit před každým lezením zkontrolovat sami sebe a poté se zkontrolovat 

navzájem. Vidomý si u sebe nejdříve zkontroluje správné oblečení sedacího úvazku, jeho 

přezky, správné navázání, popřípadě správné provlečení lana jistícími prostředky a poté 

zkontroluje spolulezce. To samé provede hmatem nevidomý lezec. Dále si sám zkontroluje 

správné zapnutí všech přezek. Nevidomý může hmatem zkontrolovat svého jističe. Před 

vlastním lezením učitel ještě oba zkontroluje. V žádné z těchto činností nespěcháme.  

Na začátku nácviku jištění stojí u každého dítěte učitel. Učitel sleduje dítě, jak jistí, radí či 

pomůže. Plní tedy roli druhého jističe. Jištění spolulezce může provádět i nevidomý, jištění 

„top rope“ (horní jištění) a po tréninku zvládne i jištění prvolezce. Pokud se lezec blíží 

k obtížnému kroku, hlásí svému jističi, aby mu věnoval zvýšenou pozornost. Upozorňuje ho 

na to, že má před sebou těžký krok a je možné, že nastane pád. Jistič na to musí reagovat 

plným soustředěním a očekáváním pádu lezce. Pokud jistí nevidomý, je nutné, aby ho lezec 

o všem průběžně informoval. Jistič, který spouští nevidomého lezce, jemu hlásí, že je těsně 

nad zemí. Komunikace je základem spolupráce mezi lezcem a jističem, a proto ji stále 

dodržujeme. Spouštění se provádí pomalu a plynule. Po dlouhodobější práci můžeme 

přistoupit k nácviku slanění. 
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Obrázek 7: Nevidomá žákyně jistí 
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Pohybové hry při nácviku 

Velice vhodné je k nácviku lezeckých dovedností využívat různých her a soutěží, které 

podporují motivaci žáků, posilují vytrvalost, přesnost či rychlost. Zároveň při hrách rozvíjíme 

sílu, obratnost, rovnováhu, odvahu, ale také taktiku a nápaditost. Žáci musí získat pocit 

uspokojení, pociťovat úspěšnost svého cvičení a snažení. Čím rychleji a účinněji se úspěch 

projeví, tím větší zájem bude o další výcvik. Přehled her najdeme v publikaci Jiří Baláš, 

Barbora Strejcová, Ladislav Vomáčko „Lezeme a šplháme“. 

7 Míčové hry 

Do školní tělesné výchovy patří míčové hry, které jsou i u žáků se ZP velmi oblíbené.  Podle 

individuálních potřeb žáků upravujeme u míčových her podmínky, používáme pomůcky 

s kontrastními barvami, osvětlujeme hrací plochu, užíváme ozvučené míče apod. Kromě 

tradičních míčových her, mezi které patří přehazovaná, košíková, kopaná a florbal, lze do 

výuky zařadit také speciální hry pro žáky se ZP – goalball a futsal. Zrakové postižení určitě 

omezuje úroveň dosažených pohybových dovedností, ale u každého žáka se snažíme vytvořit 

alespoň základní představu o hře. Pro míčové hry je důležité znát zrakové postižení žáků, aby 

nedošlo k poškození zraku. 

7.1 Přehazovaná  

Při hře používáme kontrastně zbarvený a ozvučený volejbalový míč, který je v nabídce 

tyfloprodejen, případně lze použít velký gymnastický míč. Hra navíc vyžaduje úpravu 

pravidel, např. po podání se míč může jednou odrazit od země, aby byl vnímán i sluchem, 

těžce zrakově postižený se může dotknout sítě pro orientaci apod. 

7.2 Košíková  

Nácvik přihrávek (přihrávka jednoruč, obouruč), chytání míče (dle zrakových možností), 

nácvik driblinku (u nevidomých driblink oběma rukama najednou, u zkušenějších i jednou 

rukou), střelba na koš podle navigace (buď slovní, tleskáním pod košem, hodem na koš. 

I nevidomý dokáže podle zvuku tuto střelbu nacvičit. Při hře na krále střelců se u těžce 
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zrakově postiženého počítá koš už tehdy, když se míč dotkne obroučky apod. Záleží na úrovni 

zrakového hendikepu a pohybových dovedností daného žáka. 

7.3 Kopaná 

Ve výuce u slabozrakých studentů používáme míč, který je barevně kontrastní, u žáků se 

zbytky zraku a nevidomých se používá ozvučený míč. Nevidomí žáci však upřednostňují futsal 

pro nevidomé, kterému se budeme věnovat dále. 

7.4 Florbal 

Výuka probíhá s různobarevnými míčky podle individuálních potřeb žáků. Jinak se metodika 

neliší od běžných postupů. Vzhledem ke zrakovému hendikepu je těžké zachytit rychlý pohyb 

míčku. Tato hra je nejvhodnější pro žáky s menšími zrakovými hendikepy z důvodu malého 

rozměru míčku. 

7.5 Fotbal pro nevidomé 

Fotbal pro nevidomé je paralympijským sportem. Pravidla jsou stanovena organizací IBSA.  

Fotbal hrají dvě družstva o 4 hráčích a vidící brankář. Cílem je vstřelit více branek než soupeř. 

Všichni hráči mají klapky, které zajistí stejné podmínky všem. Hraje se s ozvučeným míčem 

na hřišti se standardním rozměrem 40 x 20 m. Pro plynulost hry jsou podél postranních čar 

nainstalovány mantinely, jejich minimální výška je jeden metr, maximální 1,20 m. Velikost 

branky je srovnatelná s brankou na házenou. Futsal se hraje na 2 x 25 minut čistého času. 

V průběhu hry se mohou hráči spolehnout na pomoc tří vidících osob: 

• na vidícího brankáře, který naviguje své hráče v obranné třetině hřiště, brankář se 

může pohybovat jen v brankovišti s rozměry 2 x 5 metrů; 

• na trenéra, jehož úkolem je informovat hráče v prostřední třetině hřiště; 

• na navigátora za brankou soupeře, který pomáhá svým hráčům při střelbě na 

soupeřovu branku, naviguje je v útočné třetině.  
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Pro komunikaci hráčů je důležité slovo „Voy“, jde o španělské slovo, které znamená „Já jdu“. 

Důležitost tohoto slova vysvětluje ve své diplomové práci Gabriel Mayr: „Hráči, kteří nemají 

míč v držení, jsou povinni vyslovit toto slovo, kdykoliv se pohybují směrem k míči. Toto 

pravidlo umožňuje aktuálnímu držiteli míče jistotu, že kdykoliv se k němu protihráč blíží, ví 

o tom dopředu. Hráč s míčem nepotřebuje říkat „Voy“, jeho pozice je zřejmá díky zvuku míče, 

který vede. Jestliže hráč atakující míč neřekne „Voy“, rozhodčí by měl jeho tým potrestat 

odpískáním faulu“. 

Pro mnoho zrakově postižených sportovců je možnost vyzkoušet alternativu nejpopulárnější 

kolektivního sportu ve světě určitě atraktivní, proto připojujeme odkaz na pravidla 

i podrobně zpracovanou metodiku www.teiresias.muni.cz/futsal 

 

V Česku hrají fotbal pro nevidomé 2 družstva, a sice v Praze (zbarlok@bscprague.eu) a 

v Brně (masilko@ics.muni.cz).  

 

Obrázek 8: Vedení míče 

http://www.teiresias.muni.cz/futsal
mailto:zbarlok@bscprague.eu
mailto:masilko@ics.muni.cz
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Obrázek 9: Penalta    

 

8 Goalball 

Goalball je speciální týmová hra pro zrakově postižené. Podobně jako fotbal pro nevidomé 

patří mezi paralympijské sporty. 

V Česku má goalball přibližně třicetiletou tradici. Tomuto sportu se věnují už žáci na 

speciálních základních školách pro zrakově postižené. Školní týmy mezi sebou hrají 

žákovskou ligu.  Každý rok naše škola pořádá turnaj „O pohár ředitele školy“, v roce 2017 se 

konal již XIII. ročník. Tento turnaj není jen místem setkání žákovských družstev, ale tradičně 

turnajem středoškolských týmů z Česka i ze zahraničí.  

Goalball hrají dvě tříčlenná družstva na hřišti 18 x 9 metrů. Cílem hry je dostat ozvučený míč 

do branky, zatímco soupeřovo družstvo se gólu snaží zabránit. Branka je po celé délce 

devítimetrové koncové čáry a má výšku 1,3 metru. Všichni hráči na hrací ploše musí mít 

klapky na očích, tím jsou zajištěny stejné podmínky pro všechny. Goalballový míč má 

hmotnost 1250 g a je ozvučený. Hrací doba je u dospělých 2 x 12 minut, u žákovské kategorie 

2 x 7 minut čistého času. Pokud je rozdíl ve skóre o 10 branek, zápas je předčasně ukončen. 
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Při hře musí být ticho, aby nedocházelo k narušování plynulého průběhu, povzbuzování 

diváků je možné jen při přerušení hry.  

 

 
Obrázek 10: Základní postavení při obraně 

Česká verze pravidel je k dispozici na stránkách Českého svazu zrakově postižených 

sportovců, v sekci goalball: www.sport-nevidomych.cz.  

 

http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
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Obrázek 11: Chytání míče 
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9 Turistika 

Turistika spojuje aktivní pohyb s pobytem v přírodě. Podle prostředků používaných k přesunu 

můžeme turistiku rozdělit na pěší, cyklo, zimní (lyžařskou) a vodní. Volba turistické aktivity 

vychází ze zdravotního stavu účastníků. Aktivní pohyb v přírodě je spojen s poznáváním 

nových míst a je realizován v rámci povinné výuky tělesné výchovy, dále turistického kurzu 

ale i volnočasových aktivit. 

Během příprav turistických výletů musíme pamatovat na to, že pro zrakově postižené je túra 

vždy náročnější než pro intaktní žáky. Náročnost tras i druh turistiky volíme podle 

individuálních možností účastníků. V rámci plánování turistických tras zohledňujeme zájmy 

žáků, snažíme se je zapojit do příprav (např. pokud jim zrak dovolí pracovat s mapovými 

podklady, mají možnost naplánovat turistický výlet, najít si informace o navštívených místech 

a případném dopravním spojení). S nevidomými žáky volíme turistické cíle tak, aby nabízely 

možnosti prohlédnout si exponáty hmatem nebo s pomocí zvukových nahrávek.  

Pěší turistika 

Každý nevidomý žák je doprovázen pedagogem a na bezpečné cestě ho může doprovodit 

intaktní spolužák. Průvodce upozorňuje nevidomého na případné překážky (nerovnosti 

v terénu, větve, užší prostor apod.). Během turistického výletu zrakově postiženému 

popisujeme zajímavosti, u slabozrakých a žáků se zbytky zraku necháváme dostatek času 

na prohlédnutí daných zajímavostí prostřednictvím různých optických pomůcek, např. 

monokuláru.  

Při pěší turistice máme několik možností doprovodu nevidomého a slabozrakého: 

• běžný způsob držení nevidomého za loket průvodce, nevidomý jde vedle průvodce, 

při delších vycházkách může být nepohodlný nebo vzhledem k úzké cestě není 

možný; 

• nevidomý se drží za volný popruh u batohu průvodce, mohou jít s průvodcem vedle 

sebe nebo za sebou; 
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• chůze žáka se zbytky zraku nebo velmi zkušeného nevidomého s turistickými holemi 

za nebo vedle průvodce; slabozraký poslouchá kromě zrakových vjemů i různé 

zvukové podněty, např. kroky průvodce, šustění bundy, vrzání bot a pokyny 

průvodce. Tento způsob klade vysoké nároky na pozornost zrakově postiženého. 

Způsob doprovodu závisí na terénu a charakteru cesty, dále také na zkušenostech zrakově 

postiženého s pěší turistikou, jeho osobních pocitech a vzájemné spolupráci mezi průvodcem 

a nevidomým. Způsob doprovodu volíme vždy s ohledem na možná bezpečnostní rizika.  

Během turistické vycházky nebo kurzu můžeme zařadit cvičení v přírodě, např. rozvoj 

obratnosti a rovnováhy s využitím přírodních nebo umělých překážek, např. slack line. 

9.1 Cykloturistika 

Cykloturistika je na naší škole součástí turistického kurzu. Podle školního vzdělávacího plánu 

je kurz určen žákům třetích ročníků maturitních oborů. 

Jízda na klasickém kole 

Slabozrací žáci mohou absolvovat kurz na klasickém kole, záleží na individuálních zdravotních 

dispozicích a sportovních zkušenostech. Před kurzem si každý účastník nechává své kolo 

odborně seřídit. Žák musí používat přilbu a vhodné sportovní oblečení, seznámí se s pravidly 

silničního provozu a zásadami bezpečné jízdy ve skupině a s poskytováním první pomoci. 

Tyto zásady musí všichni dodržovat. Před jízdou v běžném provozu ověříme cyklistické 

dovednosti žáků na bezpečném místě.  

Jízda na tandemovém kole 

Jízda na tandemovém kole je u studentů velmi oblíbená. Zrakově postiženého na dvojkole 

vždy doprovází pedagog.  
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Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pravidla:  

• před kurzem musí být dvojkolo odborně opraveno a seřízeno; 

• cyklisté musí používat přilbu, vhodné sportovní oblečení a obuv; 

• před výjezdem na běžnou komunikaci musí být posádka dvojkola dobře secvičena, 

toto secvičení probíhá na bezpečném místě, domluví se signály, které zajistí 

bezproblémovou jízdu včetně nasedání a sesedání z kola; 

• na komunikaci s běžným provozem se vydáváme tehdy, zvládá-li posádka kola 

techniku jízdy tak, aby neohrozila sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. 

 
Obrázek 12: Doprovod s nevidomým žákem nasedají na tandem 

Pro bezpečnou jízdu na tandemu musíme pečlivě nacvičit rozjezd a zastavení. Důležitá je 

souhra pedagoga i  studenta se zrakovým postižením. Zásady při rozjezdu a zastavení na 

tandemu citujeme z bakalářské práce Jany Dufkové - Sporty v přírodě zrakově postižených: 
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„Nejprve doprovod podrží kolo a nechá nevidomého, aby si nastoupil na své zadní místo 

obkročmo přes rám, s oběma nohama na zemi. Doprovod udělá totéž vpředu. Nastaví šlapky 

k rozjezdu, jednu nohu si dá na horní šlapku, druhá zůstává na zemi. Nyní si nevidomý 

nasedne na sedlo a umístí obě nohy na šlapky. Spolu s povelem pro nevidomého dá 

i doprovod druhou nohu na šlapku a oba začnou šlapat. Při zastavování se postupuje opačně: 

nejprve dává jednu nohu na zem doprovod, teprve až po úplném zastavení všech pohybů 

kola také nevidomý. Pokud je doprovod lehčí, můžeme nastupovat takto: průvodce podrží 

kolo, nechá nastoupit nevidomého na své zadní místo obkročmo přes rám, s oběma nohama 

na zemi. Doprovod udělá totéž vpředu, následuje nastavení šlapky k rozjezdu, jednu nohu si 

průvodce nastaví na horní šlapku, druhá zůstává na zemi a totéž provede spolujezdec. Spolu 

s povelem pro nevidomého šlápnou oba do připraveného pedálu a dají oba druhou nohu na 

šlapku a začnou šlapat.“ 

Při odbočování pedagog drží oběma rukama řídítka a zrakově postižený ukazuje směr 

odbočení.  

Při jízdě na tandemu v běžném provozu se nám osvědčilo používání reflexních vest. Skupinu 

cyklistů vždy doprovází zdravotník. 

Cykloturistika klade vyšší nároky na dodržování bezpečnostních pravidel, ale na druhé straně 

je pro mnoho studentů atraktivnější než pěší turistika, proto je vhodné její začlenění do 

školního vzdělávacího plánu. 

V rámci ČSZPS je ustanovena sekce cyklistiky, bližší informace o závodní cyklistice 

a náborových závodech lze získat na stránkách svazu: www.sport-nevidomych.cz. 

http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
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Obrázek 9: Jízda na tandemovém kole 

10 Lyžování 

Podle RVP středních škol probíhá v průběhu studia lyžařský kurz, ve kterém se žáci naučí 

základům sjezdového i běžeckého lyžování. 

Jsou-li žáci zařazeni do kategorie B1 (nevidomí), eventuálně B2 (zbytky zraku), lyžuje každý se 

svým trasérem – lyžařským instruktorem, který může být vyškolený ve speciálním kurzu pro 

zrakově postižené. Při výcviku je trasér obvykle v postavení před žákem a navádí ho hlasem. 

Při závodním lyžování se používá také signalizační zařízení pro navádění jezdce. 

Většinou jsou žáci kategorie B1 a B2 zařazeni mezi běžce, lze jim ovšem umožnit i sjezdařský 

výcvik s kvalifikovaným pedagogem. Ostatní žáci v kategorii B3 (slabozrací) jsou rozděleni do 

družstev podle výkonnosti. Ve skupině může být maximálně šest žáků. 
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10.1 Sjezdový výcvik 

Sjezdový výcvik probíhá u začátečníků na mírném upraveném svahu a po zvládnutí techniky 

jízdy, což je konkrétní řešení pohybových úkolů, získávají základní pohybové dovednosti. 

V této fázi dochází často k chybám, které je nutné odstranit (nadbytečné pohyby, 

nepřiměřenost svalového úsilí, porušení rytmu apod.). 

Po zvládnutí základních dovedností lze přejít do náročnějšího terénu, kde se provádí nácvik 

dlouhých, středních a krátkých oblouků. Pokračuje se nácvikem oblouků carvingových 

a jízdou s oblouky v pluhu. Nacvičuje se také jízda šikmo svahem, odšlapování, případně 

bruslení. Rychlost jízdy se musí regulovat z důvodu bezpečnosti. Není potřeba cvičit hned na 

sjezdovce. 

10.2 Běžecký výcvik 

Běžecký výcvik v kategorii B1, eventuálně B2 je prováděn s trasérem, který obvykle jede před 

žákem se zrakovým postižením a informuje ho o povaze terénu. Lze doporučit používání 

barevných signalizačních vest s označením např. „průvodce“ a „nevidomý“. Trasér může být 

navíc ozvučen rolničkami či jinak. Trénuje s žákem obvykle klasickou techniku, případně 

i bruslařskou tehdy, když výcvik probíhá ve vhodném a bezpečném terénu s fyzicky zdatným 

žákem. 

Začátečníci se učí základům na rovném terénu a nejlépe ve vyjeté stopě. Při výuce používá 

trasér povely, které se žák naučí a umí na ně posléze správně a včas reagovat. Po zvládnutí 

základní techniky lze provádět a rozvíjet nové dovednosti také v nerovném terénu. Nacvičuje 

se klasický běh střídavý dvoudobý a běh soupaž. 

Někteří žáci s těžkým zrakovým postižením získají právě absolvováním školního kurzu první 

zkušenosti s lyžováním a mnozí se pak rádi k tomuto sportu vrací. 
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Obrázek 10: Běžecký výcvik žáka se zrakovým postižením 

11 Závěr 

S rozvojem nových sportovních odvětví se otevírají další možnosti sportování i zrakově 

postiženým. Jistě lze najít mnoho dalších sportů, které by v upravené formě mohl sportovec 

se zrakovým postižením zvládnout. Rozhodujeme-li se o zařazení nové sportovní aktivity do 

pohybových činností zrakově postiženého ve škole, vždy zůstává nejdůležitějším úkolem 

optimální výběr sportovních činností s ohledem na stupeň zrakového postižení a 

s vyloučením případných rizik.  

Informace o dalších sportech lze najít na stránkách ČSZPS -  www.sport-nevidomych.cz - 

včetně kontaktů.  

V rámci pedagogického procesu je velice důležité podněcovat a podporovat jakékoliv 

sportovní aktivity našich žáků nejenom na úrovni hodin tělesné výchovy, ale, máme-li 

možnost, také na úrovni rekreační nebo závodní. Negativní vztah k pohybu může významně 

ovlivňovat zdravotní stav, rozvoj pohybových předpokladů a prostorové orientace daného 

žáka, a tím znesnadňovat jeho kvalitní socializační proces. Proto je více než vhodné 

http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
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neopomíjet tyto faktory při výuce zrakově postiženého v integraci, neuvolňovat jej bez 

vážných důvodů z hodin tělesné výchovy, snažit se ho aktivně zapojit do činností.   

Mnoho studentů si díky školním sportovním aktivitám vytvořilo kladný vztah ke sportu 

a pohyb se stal důležitou součástí jejich života i po odchodu ze střední školy. Řada našich 

žáků se stala úspěšnými reprezentanty České republiky doma i v zahraničí.  

 

 

  



39 

 

12 Použité zdroje 

BALÁŠ, J., STREJCOVÁ, B., VOMÁČKO, L. Lezeme a šplháme, Praha: Grada Publishing, 2008. 

ISBN 80-247-2272-0 

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené. 

DUFKOVÁ, J. Sporty v přírodě zrakově postižených. Praha: FTVS UK, 2005. 

Sekce goalballu v rámci ČSZPS 

MARŠÍK, J. Carving. Praha: grada Publishinf, a.s., 2003 

MAYR DE OLIVEIRA SILVA, G. Fotbal pro nevidomé (Přeložil Lukáš Másilko). Brno, 2009. 

VOJTÍK, P., SOUČKOVÁ, G. Lezení nevidomých dětí na umělé stěně. Praha: FTVS UK Praha 

VOMÁČKA, V. a kol. Atletika do kapsy. Hody a vrhy. Olympia, 1980. 

VOMÁČKO, S., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada Publishing, 2004. 

ISBN 80-247-0406-4  

IBSA: Futsal – pravidla hry 2009-2013, kategorie B1 & B2/B3. Přeložil Lukáš Másilko. Brno. 

2011. Verze MS Word. 

Futsal pro nevidomé v České republice 

www.teiresias.muni.cz/futsal 

www.sport-nevidomych.cz/index.php?dir=sporty&spr=goalball&page=popis 

Pravidla goalballu 

www.sport-nevidomych.cz/index.php?dir=sporty&spr=goalball&page=pravidla 

 

http://www.teiresias.muni.cz/futsal#_blank
http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?dir=sporty&spr=goalball&page=popis#_blank
http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?dir=sporty&spr=goalball&page=pravidla


40 

 

Mezinárodní asociace zrakově postižených sportovců 

www.ibsa.es 

Český svaz zrakově postižených sportovců 

www.sport-nevidomych.cz 

Neoficiální webová stránka showdownu České republiky 

www.showdown.braillnet.cz 

Neoficiální webová stránka mezinárodního showdownu 

www.showdownsweden.se 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/prispevky/postery/14-Vojtik.htm 

 

http://www.ibsa.es/#_blank
http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
http://www.showdown.braillnet.cz/#_blank
http://www.showdownsweden.se/#_blank
http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/prispevky/postery/14-Vojtik.htm#_blank


 

 

 

 

 

 

Část 11 

Dramatická výchova na středních 

školách pro zrakově postižené 

  



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

Radlická 115, Praha 5 
IČ 61386901 

 

 

 

 

Dramatická výchova na středních školách  

pro zrakově postižené 

 

 

v rámci projektu 

 

Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci  
na podporu integrace žáků se zrakovým postižením  

v oblasti středního školství 
 

 

Zpracovala: Mgr. Klára Eliášková 

 

Praha 2011 



 

Obsah 

I. Úvod ..................................................................................................................................................................... 3 

II. Cíle práce ............................................................................................................................................................ 4 

III. Dramatická výchova u žáků se zrakovým postižením ................................................................... 6 

1 Charakteristika dramatické výchovy jako vyučovacího předmětu ......................................... 6 

2 Podmínky a pomůcky ................................................................................................................................... 7 

2.1 Vhodné podmínky .......................................................................................................................................... 7 

2.1.1 Prostředí ............................................................................................................................................................. 8 

2.1.2 Osvětlení ............................................................................................................................................................. 8 

2.2 Speciální kompenzační pomůcky ............................................................................................................ 9 

2.2.1 Bílá hůl ................................................................................................................................................................. 9 

2.2.2 Pichtův stroj, notebook s hlasovým výstupem, audiovizuální technika ............................ 10 

2.2.3 Ozvučené předměty .................................................................................................................................... 11 

2.2.4 Další kompenzační pomůcky .................................................................................................................. 11 

3 Přístupy a techniky ...................................................................................................................................... 11 

3.1 Dramatizace .................................................................................................................................................... 11 

3.2 Relaxační dramatizace ............................................................................................................................... 15 

3.3 Pohybová a prostorová průprava ......................................................................................................... 18 

3.4 Rozvoj komunikačních dovedností ...................................................................................................... 20 

3.5 Hudba a zvuk .................................................................................................................................................. 22 

3.7 Videoprojekce ................................................................................................................................................ 25 

3.8 Projekty ............................................................................................................................................................. 25 

4 Metody práce ................................................................................................................................................. 26 

4.1 Kompenzace v dramatické výchově .................................................................................................... 27 

4.2 Reedukace v dramatické výchově ........................................................................................................ 27 

4.3 Rehabilitace a socializace v dramatické výchově ......................................................................... 28 

5 Ukázka praktických improvizačních a dramatických her .......................................................... 29 

6 Přehled realizovaných scénářů .............................................................................................................. 31 

7 Závěrem ............................................................................................................................................................ 32 

IV. Seznam použité literatury:....................................................................................................................... 33 

V. Přílohy ................................................................................................................................................................ 34 



3 

 

I. Úvod 

Člověk se zrakovým postižením má za určitých předpokladů velkou šanci stát se v dospělosti 

plnohodnotným členem společnosti. Je-li mu nabídnut komplexní systém služeb, který máme 

v současné době k dispozici, jsou tak vytvářeny ideální podmínky a možnosti k jeho 

seberealizaci a socializaci – střediska rané péče, činnost speciálně pedagogických center pro 

zrakově postižené, vhodná volba základní školy (speciální či integrace), akceptovatelný 

vzdělávací program, speciální školy, střediska volnočasových aktivit (občanská sdružení), 

speciální organizace (SONS) apod.  

Je třeba si neustále uvědomovat, že žáci se zrakovým postižením představují velmi 

různorodou skupinu, v níž je potřeba se dobře orientovat, neboť pouze individuální přístup 

a uplatňování speciálních metod mohou vést k pozitivním výsledkům ve výchovně-

vzdělávacím procesu. Řada zrakových vad je bohužel progresivního charakteru, tedy takové 

dítě skutečně potřebuje různé lékařské, pedagogické i psychologické přístupy.   

 

V současnosti přistupujeme k následujícímu dělení zrakově postižených: 

1. osoby nevidomé 

2. osoby se zbytky zraku 

3. osoby slabozraké 

4. osoby s poruchami binokulárního vidění (Finková, 2007, s. 41) 

 

Dramatická výchova poskytuje aktivní prostor pro reflexe aktuálních potřeb žáků se 

zrakovým postižením s ohledem na druh a formu postižení a následně působí na inkluzi 

(přijetí a začlenění žáků se specifickými vzdělávacími potřebami). 
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II. Cíle práce 

Dramatická výchova aspiruje na komplexní rozvoj osobnosti žáka. Vysoké nároky klade na 

multidisciplinaritu, usiluje tedy především o to, aby byl žák schopen myslet v souvislostech 

a dovedl aplikovat rozličné poznatky v různých oblastech svého života. Snaží se aktivně 

podporovat komprehensivní rehabilitaci (zejména pedagogickou a sociální, případně 

pracovní) zrakově postiženého. 

Jedním z hlavních úkolů činností v rámci dramatického souboru školy je zkvalitňování 

procesu socializace zrakově postižených v jejich osobním a profesním životě. Podpora 

a zdokonalování sociální komunikace se ukazuje jako nezbytný předpoklad pro úspěšné 

fungování člověka se sníženými vizuálními schopnostmi, proto usilujeme o výrazný rozvoj 

této oblasti nejenom ve středoškolském vzdělávání. Sociální rehabilitace zrakově 

postiženého je dlouhodobým procesem, který se z velké části naplňuje ve škole, v rodině 

nebo ve společenském styku. Dramatická výchova se snaží podpořit a rozvíjet mnohé 

aspekty tohoto procesu (pohybová orientace, vystupování na veřejnosti, sebeobsluha, rozvoj 

zrakových funkcí), proto aktivně spolupracuje s občanskými sdruženími, organizacemi pro 

zrakově postižené nebo s jinými spřátelenými organizacemi.  

Druhým, neméně důležitým cílem, je zlepšení studijního prostředí zrakově postiženého, 

které je předpokladem k úspěšnému vzdělávacímu procesu. Žáci se během dramatické 

výchovy chovají jinak než při výuce, jsou spontánní, méně ostýchaví, aktivní, tvůrčí, více 

komunikativní, předmět jednoznačně přináší výhody oběma stranám - tedy i pedagogům. 

Díky znalostem problematických stránek zrakově postiženého mohou předcházet konfliktním 

situacím ve vyučovacím procesu a to tak, že citlivěji a s hlubším porozuměním nastaví 

individuální přístup. 

Dramatická výchova dále vede žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání 

a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace, k chápání umění a kultury 

v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. Žáci 

prostřednictvím vlastní tvorby, opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání 



5 

 

a představy, rozvíjejí svůj tvůrčí potenciál, kultivují své projevy a potřeby a utvářejí si 

hierarchii hodnot.  

Nutno ještě říci, že dramatická výchova je ve svém pojetí chápána především jako prostředek 

k podpoře socializačního procesu žáka se zrakovým postižením, nikoliv jako prostředek 

k výchově mladého herce. To si předmět za cíl neklade, usiluje především o výsledky v oblasti 

výchovně vzdělávací. 
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III. Dramatická výchova u žáků se zrakovým postižením 

1 Charakteristika dramatické výchovy jako vyučovacího předmětu 

Dramatická výchova částečně vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, úzce 

spolupracuje s předměty český jazyk a literatura, estetická výchova a tělesná výchova. Ve 

svém pojetí rozvíjí především komunikativní, sociální a kulturní kompetence žáka. 

Samostatná orientace v prostoru, slovní obratnost, navozování komunikačních situací – to 

jsou časté problémy v životě zrakově postiženého, který bez zrakové informace může ztrácet 

sebedůvěru v neznámém prostředí a při prvním kontaktu se stává verbálně pasivním. Proto 

učitel výrazně podporuje skupinovou práci, kdy vytváří modelové situace, v nichž si studenti 

osvojují nejenom pravidla správného užívání jazyka v konkrétní řečové situaci (rozhovory, 

scénky apod.), ale také základní pravidla chování a fungování ve skupině. Žáci se tak učí být 

zodpovědní k sobě i k druhým (propojenost rolí), spolupracovat (příprava projektu, 

představení), respektovat potřeby své i ostatních. 

Výuka je situována do různě vhodných prostor školy (multifunkční místnost, internátní 

klubovna, třída, tělocvična, sál, kulturní sál, zahrada, prostor jídelny apod.), ale vzhledem 

k povaze předmětu se výuka často realizuje i mimo školu.  

Dramatická výchova je svou organizační formou poměrně netradičním předmětem. V první 

etapě si studenti osvojují základní dovednosti především v oblasti komunikace (zejména 

sociální komunikace), prostorové orientace, získávají základní informace ohledně dramatické 

činnosti. Druhá část předmětu je koncipována jako projekt, v němž musí studenti aplikovat 

osvojené i získané poznatky a propojovat je se znalostmi z jiných oborů. Základní metodou 

práce je dramaterapie, i když terapeutické složky této metody jsme schopni plně naplňovat 

pouze ve spolupráci s psychologem školy. Jednotlivé aktivity podporují reedukaci 

a kompenzaci zrakové vady, umožňují studentům poznat lépe své spolužáky i prostředí školy, 

podporují socializaci studenta. 
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2 Podmínky a pomůcky 

2.1 Vhodné podmínky 

Samotný výkon zrakově postiženého neovlivňuje pouze stupeň zrakového postižení, ale 

působí na něj mnoho vnitřních a vnějších podmínek, které je potřeba při práci v dramatickém 

souboru neustále zohledňovat. Mezi ty nejdůležitější, na které bychom neměli rozhodně 

zapomínat, jsou osvětlení, prostředí, ale také čas. Na střední škole si zpravidla žáci dokáží 

přesně říci, co jim vyhovuje, nicméně situace se mění v momentě, kdy mají spolupracovat 

v rámci určité skupiny, jež zahrnuje řadu různě zrakově znevýhodněných žáků, z nichž každý 

má jiné nároky na vnější podmínky. 

 
Seznamování s prostorem pro vystoupení mimo obvyklé školní prostředí 
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2.1.1 Prostředí 

Činnost v dramatickém souboru klade vysoké nároky zejména na pohyb, který mnohdy 

zrakově postiženým činí problémy, zejména ocitnou-li se v neznámém prostředí bez znalosti 

překážek v prostoru. Nejčastěji volíme prostor školní třídy, kdy vyklidíme lavice, stolky a jiný 

nábytek, a tím vytvoříme volný prostor. V takto vytvořeném prostoru je třeba postupně 

cvičit samostatnou orientaci. Dále využíváme prostor multifunkční místnosti, která splňuje 

základní předpoklady na vhodné prostředí pro zrakově postiženého – např. kontrastní 

podlaha, nebezpečná místa označena kontrastní páskou apod. Pro práci v dramatické 

skupině se zrakově postiženými není vhodné volit prostory s vyvýšenými místy (např. klasické 

jeviště), neboť je pohyb žáka značně znepříjemňován neustálým překonáváním schůdku či 

schůdků vedoucím na jeviště nebo stupínek. v takovém případě vystavujeme žáky 

i nebezpečí úrazu, neboť se může snadno stát, že zakopne, spadne apod. Navíc takové 

zdolávání překážek oslabuje i jeho herecký výkon, neboť je neustále nucen myslet „na to 

místo, kde by mohl upadnout“. 

2.1.2 Osvětlení 

Dramatické činnosti s žáky se zrakovým postižením vyžadují speciální osvětlení, které 

umožňuje individuální nastavení osvětlovacího tělesa. Potom lze bez potíží respektovat 

hlavní zásady, které ovlivňují pohyb či pozornost zrakově postiženého, a protože usilujeme 

o rozvoj prostorové orientace, musíme vždy nastavit takové podmínky, aby všem ve skupině 

plně vyhovovaly. Skupina v souboru bývá zpravidla zrakově různorodá, většinou převažuje 

potřeba dostatku světla – u žáků se zbytky zraku a u slabozrakých. Nevidomí (totální slepota) 

nemívají speciální požadavky na osvětlení, výjimkou mohou být žáci se zachovaným 

světlocitem (praktická slepota). Mnozí studenti jsou ale světloplaší (albinismus), ti pak 

vyžadují spíše nižší intenzitu světla, stejný problém nastává u žáků barvoslepých 

(daltonismus), kterým ostré světlo může činit problémy. Lepší orientaci napomáhá také 

vytváření výrazných kontrastů (kostýmy černé a bílé) apod. 
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Manon Lescaut (2009) – volba kontrastního oblečení pro lepší prostorovou orientaci 

2.2 Speciální kompenzační pomůcky 

Ani činnost v dramatickém souboru se neobejde bez kompenzačních pomůcek, navíc jejich 

používání intenzivně podporujeme. Mnohé vady mohou být progresivní, proto se 

v nekonfliktním prostředí souboru snažíme žáky motivovat k intenzivnímu seznamování 

a práci s pomůckami, které často negují, neboť si odmítají přiznat pravý stav zrakové vady.  

2.2.1 Bílá hůl 

Bílá hůl je nezbytnou pomůckou pro samostatný pohyb zrakově postiženého. Vytváříme-li při 

zkouškách souboru jednotlivé obrazy, kde se různě rozmisťují rekvizity, je naprosto nutné, 

aby se nevidomý žák podrobně s prostory seznámil. Pomocí hole prostor dobře pozná, takže 
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se následně dokáže samostatně a docela suverénně pohybovat po jevišti bez ní. Obvykle 

není vůbec problém, pokud je žák naopak na hůl zvyklý, zakomponovat ji do scénáře. 

2.2.2 Pichtův stroj, notebook s hlasovým výstupem, audiovizuální technika 

Tato široká škála kompenzačních pomůcek podporující zejména čtení a psaní je hojně 

využívána při přípravě scénářů, textů, výrobě plakátku apod. Pro zrakově postižené je 

nejvhodnější počítačové tzv. bezpatkové písmo Arial ve velikosti odpovídající individuálním 

zrakovým potřebám. Každý žák musí dostat text (scénář), v kterém se bude dobře a bez 

problémů orientovat. S braillským tiskem středoškolští studenti pracují spíše minimálně, 

mnohem více využívají elektronický zápis, který lze v textovém editoru libovolně upravit do 

žádoucích parametrů. Nicméně Pichtův stroj stále dobře poslouží v tvůrčích hodinách, kdy 

nevidomí operativně pořizují zápis, označují si předměty, popisují si rekvizity, vytváří si 

nápovědy apod. Diktafony či magnetofony slouží nejenom k aktuálnímu záznamu, ale mimo 

jiné také ke zpětné vazbě, žák může zhodnotit svůj verbální projev.  

 

 

 

 

 

 

 

 
G. Apollinaire (2011): reliéfní úprava textů s důrazem na vizuální podobu 
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2.2.3 Ozvučené předměty 

Je-li potřeba využít nějaký speciální předmět, který se na jevišti v průběhu hry pohybuje, 

snažíme se ho různě ozvučit (např. vložit dovnitř rolničky), aby nevidomí členové souboru 

dobře věděli, kde se předmět v danou chvíli nachází, a tomu například přizpůsobili polohu 

těla, výraz v obličeji apod. Pracovali jsme s ozvučeným míčem, aktovkou, kufříkem apod.  

2.2.4 Další kompenzační pomůcky 

Škála kompenzačních pomůcek je velmi široká, čili běžně s ohledem na danou dramatickou 

aktivitu využíváme i individuální pomůcky žáků (zvukový indikátor hladiny tekutin) či školy 

(reliéfní mapa). Je to zase příležitost pro seznámení s pomůckou, kterou by mohli žáci 

v budoucnu využít.  

3 Přístupy a techniky 

3.1 Dramatizace 

Dramatizace, tedy zpřítomnění tématu, je hlavní činností našeho souboru. V podstatě 

odpovídáme na otázku, proč hrajeme divadlo. Podporujeme rozvoj tvořivého mluveného 

slova, mimoslovních prostředků, rozvíjíme schopnost lépe vnímat druhé, ukazujeme vzorce 

řešení konfliktních situací v praktickém životě, navozujeme možné situace, vedeme 

k respektování druhých. Na počátku dramatizací stojí společná diskuze o volbě námětu, na 

konci zpravidla veřejné vystoupení, kdy zažíváme úspěch, reagujeme na publikum, 

poznáváme nová prostředí. Jiným druhem dramatizací jsou ty, jež se odehrávají pouze 

v rámci našich setkávání bez závěrečného výstupu před veřejností, dále relaxační 

dramatizace (improvizační cvičení, práce s maskou, práce s loutkou aj.) – viz níže. Ty mají 

především uvolňující a lehce terapeutický účinek, ale zároveň slouží jako trénink pro přípravu 

veřejných vystoupení. Naším hlavním cílem však není veřejné vystoupení či představení, ale 

tvořivá, podnětná a hlavně společná cesta k němu. 
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3.1.1 Volba tématu 

Největším problémem a zároveň prvním krokem je volba vhodného scénáře. V rámci setkání 

dramatického souboru mluvíme o tom, co by nás bavilo, komu bychom mohli představení 

předvést, co je aktuální apod. Tato burza nápadů, případně sharing (sdílení), vykrystalizuje 

v zúžení okruhu a na další schůzce všichni členové přednesou své stanovisko. Na základě 

společné dohody vybereme scénář. Většinou zvítězí již zpracovaný scénář od literárních 

tvůrců, jindy studenti sestaví vlastní hru. Pokud jde o vybrané téma, často vítězí humorný 

text a my se snažíme podněcovat studenty k tomu, aby nic nebrali lehkovážně a povrchně, 

nebo naopak, aby vždy pečlivě zvažovali míru vážnosti a legrace.  

3.1.2 Rozdělení rolí 

Po prostudování scénáře přistoupíme k rozdělení jednotlivých rolí. Studenti navrhují, kdo by 

měl co hrát, koho by chtěli hrát oni. V daném ohledu musí situaci vždy korigovat učitel, ne 

každá role je vhodná pro zrakově postiženého, ztvárňování některých úloh by pro něj mohlo 

představovat spíše stresovou a zátěžovou situaci (např. scéna, kdy herec v rychlém sledu 

bere do rukou různou předměty a přemisťuje je). Jistě se dá vše nacvičit, ale není nutné 

zrakově postiženému tímto znepříjemňovat práci v souboru, stačí prostě jen dobrá volba. 

Ovšem není na závadu, když jsou na scéně dva (či více) zcela nevidomí studenti, je-li vše 

dobře nacvičeno a odborně připraveno z hlediska pohybu v prostoru, mohou se plně 

realizovat. Volba rolí skutečně vede k tomu, že si studenti otevřeně přiznají své hranice, svá 

omezení, zváží vlastní možnosti, a to není na závadu pro jejich další život. Takováto 

sebereflexe je zdravá a pozitivní.  

3.1.3 Rozbor situací a základního konfliktu hry 

V rámci tvůrčí diskuse hovoříme o scénáři a snažíme se vystihnout hlavní dějové složky hry. 

Interpretujeme smysl hry a pokusíme se pojmenovat ústřední konflikt. Během takových 

diskusí panuje velmi uvolněná atmosféra, studenti bezprostředně navrhují vlastní změny, 

oživení daných scén, aktualizují scény ve vztahu ke svým prožitkům či generaci. Učitel vše 

zaznamenává, sleduje, co studenty ze scénáře nejvíce zajímá a baví, a posléze vše může 
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zakomponovat do scénáře. Celý scénář s poznámkami učitel připraví s ohledem 

k individuálním potřebám studentů – zvětšený text, braillský zápis, elektronický zápis apod. 

Až do skončení nácviku bereme scénář jako pracovní, otevřený nápadům a změnám. 

Všechny, byť malé změny ve scénáři, musíme ale s ohledem na zrakové vady pečlivě 

zaznamenávat. 

3.1.4 Nácvik 

Při jednotlivých schůzkách souboru postupně sestavujeme hru. Vše se postupně rýsuje – 

kulisy, rekvizity, jevištní pohyb, jevištní tvar, zvuková složka, hudební složka, kostýmy apod. 

Délka představení je různá, zpravidla 20 – 25 minut, doba nácviku je individuální, často ve 

vztahu k časovým možnostem školy. Součástí těchto schůzek je také sestavování programu, 

pozvánek apod. Hlavním úkolem pro učitele v této části je udržet pozornost studentů 

a snažit se, aby je práce bavila a inspirovala k novým podnětům. To se ale zpravidla děje 

i zapojením učitele. 

 
Práce s textem, rozdělení rolí s ohledem na zrakovou vadu,  

prostorové uspořádání
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3.1.5 Představení 

Na konci našich dramatizací je představení, které většinou sehrajeme několikrát. Tradičním 

termínem je poslední den před vánočními prázdninami, účastníme se různých festivalů 

dramatických souborů (Festival Slunce – tradičně dvakrát do roka -březen – červen) určených 

nejenom postiženým, ale rovněž „zdravým“ vrstevníkům. Přijímáme různá pozvání na 

vystoupení, často vystupujeme v rámci adventních programů nebo v nemocnici Motol. 

Vánoční setkání je ale zpravidla největším svátkem, neboť jsou pozváni rodiče a přátelé 

školy, také spřátelené organizace. Je to ten správný čas pro vyslechnutí připomínek a slov 

podpory. 

 

 

Český rok (2011): folklórní pěvecké pásmo pro LDN Motol;  

výroba sukní svépomocí 
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3.2 Relaxační dramatizace 

3.2.1 Improvizační cvičení 

Improvizace a dramatizace (viz níže) jsou základním pilířem práce v dramatické skupině. 

Ztvárňování různých rolí bez předem daného scénáře obecně podporuje rozvoj fantazie, 

představivosti a tvůrčí invence. Hrát role, tedy stávat se někým jiným, zároveň umožňuje 

„herci“ stát se tvůrcem, sestavovat vlastní svět, vynalézat, dotvářet, naznačovat. Opustit 

„svou životní roli“, která někdy tíží, a chtít být někým jiným. Zároveň si ale „herci“ hledají 

místo mezi druhými partnery, tedy většinou posilují sociální vazby a učí se být více 

samostatní a průbojní. Improvizační cvičení lze cíleně plánovat (ze strany učitele) s ohledem 

k nějakému vytyčenému cíli (např. posílení pozitivních vztahů v rámci třídy), volně 

improvizovat s přihlédnutím k rozvoji kreativity nebo improvizovat na základě nějakého losu 

(učit se jednat a reagovat rychle).  Naším hlavním cílem při verbálních improvizacích je 

zkvalitňování řečových dovedností a posílení sebevědomí při inkluzi zrakově postiženého. 

3.2.2 Pantomima 

Mimické napodobování sebou nese nejenom vyjadřování bez pomoci řeči, ale také nutnost 

znázornit určitou činnost a sdělit tváří nějaký pocit. Těžce zrakově postižený má často tyto 

dovednosti limitované, chybí mu zraková informace z běžného komunikačního styku. V praxi 

se setkáváme s tím, že je problém třeba jen naznačit rukou beze slov „mám tě rád/a“, učitel 

musí tyto pohyby s herci drilovat, ale stejně mnohdy nepůsobí přirozeně, protože zrakově 

postiženému zkrátka přirozené nejsou. S pomocí různých technik, cvičení či her se snažíme 

o překonávání tohoto handicapu, který se nejvíce projevuje v podobě téměř totální 

strnulosti. Text herec zvládá bravurně, ovšem jeho dramatický projev je strnulý až pasivní.  

 

3.2.2.1 Napodobování osob a činností 

V rámci dramatických dílen provádíme často pantomimická cvičení, v nichž se studenti snaží 

napodobit jinou všem známou osobu či přímo nějakou činnost. Pracujeme v malé skupince, 
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kdy jeden předvádí nějakou osobu/činnost všem dobře známou (učitel, ředitel, herec, 

výrazná politická osobnost, vynálezce/ návštěva lékaře, jízda dopravním prostředkem, 

uklouznutí, opaření apod.) a druhý ze studentů jeho pohyby slovně komentuje, aby nevidomí 

měli přesnou informaci o projevech svého partnera a zároveň si tím uvědomovali své tělo. 

Posléze vyzveme nevidomého, aby se pokusil pantomimicky ztvárnit tutéž osobu/činnost. 

Nakonec by se měl pokusit o pantomimické ztvárnění „jím vybrané osoby/činnosti“.  Vyšší 

úroveň tohoto cvičení spočívá v pantomimické práci v páru, dále pak ve skupině. Oblíbeným 

cvičením je tvorba tzv. živých obrazů.  

3.2.2.2  Krátké pantomimické etudy 

Při dalším procvičování neverbální komunikace je možné sehrát menší scénku v páru či 

skupině, nemělo by však už jít o napodobování nějaké činnosti, nýbrž o krátký příběh. Vždy je 

nutné nezapomenout přiblížit situaci zrakově postiženému, který pak může dále pracovat. 

Pantomimické hraní ve skupině je pro zrakově postižené skutečně velmi náročné a vyžaduje 

trpělivý přístup učitele. Ztvárnění takové etudy bez alespoň částečně domluveného scénáře 

je pro nevidomého téměř nemožné, je totiž zcela odkázán na vidoucího partnera a není mu 

schopen spontánně „odpovídat“. 

 

           
Pantomimická cvičení, hra Jak se cítím (výcvik v sociální komunikaci) 
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3.2.2.3 Výcvik v neverbální komunikaci 

Zrakově postižený má potíže s přirozenou mimikou a gestikou, ale v rámci našich setkávání 

se snažíme naučit se ho zohledňovat i další druhy neverbální komunikace – kineziku 

(komunikace pomocí pohybu těla – rukou, nohou a trupu), haptiku (sdělování pomocí 

dotyku při vzájemné interakci), posturiku (sdělování prostřednictvím tělesného postoje) či 

proxemiku (fyzická vzdálenost mezi účastníky komunikace). Praktickým procvičováním 

základních pravidel neverbální komunikace lze pozitivně přispět k lepšímu vystupování 

zrakově postiženého při jeho socializaci, při zapojení do pracovního procesu. Vstoupí-li 

vidoucí do kanceláře nebo bytu, hned si udělá základní obrázek o prostředí a člověku, který 

kancelář nebo byt užívá. Zrakově postižený tento „luxus“ nemá, proto je naprosto přirozené, 

že se necítí v takovém prostředí a v takové situaci právě nejlépe. Snažíme se ho alespoň 

částečně učit hledat jistotu i tam, kde není zvyklý se pohybovat.  

Všichni se setkáváme občas s problémy, které nám komplikují komunikaci. Bariérou mohou 

být různé problémy osobního rázu, které se následně promítají do emočního stavu. Samotné 

emoce jako například zlost vedou ke snížené sebekontrole. Bariérou může být povýšenectví, 

neúcta, skákání do řeči, čtení myšlenek, fyzické nepohodlí, nepřipravenost na komunikaci, 

nevhodné uspořádání prostředí, vyrušování někým třetím, hluk, vizuální rozptylování apod. 

Postavení zrakově postiženého je v tomto ohledu velmi problematické, nevidomí často 

odmítají návštěvu zcela neznámého prostředí, mají takové obavy, že třeba ani nevycházejí. 

Pokud je budeme alespoň učit být v komunikaci sebejistí, rozhodně jim tím pomůžeme, ale 

v praxi musíme vždy spoléhat na každého člověka v interakci s nevidomým a věřit, že se mu 

pokusí vyjít vstříc a bude se snažit vytvořit mu příjemnější prostředí, které v něm vyvolává 

pocit pohody, klidu, harmonie, vyrovnanosti.  

3.2.3 Práce s maskou 

Základním principem práce s maskou je anonymita. V rámci dílčích dramatických dílen 

členové souboru vytváří skutečnou „masku“ rozmanitých podob od jednobarevných po 

detailně obličejové masky. Při hodinách si pak vytvořenou masku nasadí, pokusí se 

o vytvoření pocitu, že jsou někým jiným, a živě improvizují, hovoří o vážných i nevážných 
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tématech. Dalším krokem je postupné zapojování další „masek“ – dvou, tří, všech najednou. 

Nakonec lze sehrát i nějaký zcela improvizovaný příběh, který se rozvine postupným 

zapojováním jednotlivých masek, tedy za předpokladu, že jsou ochotny vzájemné 

komunikace a spolupráce.  

Zcela nevidomí žáci v rámci těchto cvičení s maskou zdokonalují orientaci pomocí hmatu, 

neboť si musí samozřejmě jednotlivé „maskované partnery osahat“. 

3.2.4 Práce s loutkou; práce s materiály 

Práce s loutkou je zážitková a tvořivá aktivita, která má při edukaci zrakově postižených své 

důležité místo. Na počátku této aktivity zpravidla stojí dvouhodinová tvůrčí dílna, kdy 

vyrábíme loutku, látkovou postavičku, v případě časové nedostatečnosti využijeme loutku 

zapůjčenou či koupenou – o přípravě kulis viz níže. Učitel zadává krátké úkoly, co nebo koho 

loutkou ztvárnit, postupně se zapojují další loutky, případně studenti volně improvizují. 

Zajímavou aktivitou je také dialog mezi loutkou a „loutkohercem“. Nevidomí studenti 

nezvládnout vodit klasickou marionetu, v jejich případě volíme loutky prstové. Hlavním cílem 

práce s loutkou je rozvoj psychosomatiky nenásilnou formou, podpora sociálních vztahů, 

rozvoj tvořivosti a jazykových dovedností. U tohoto typu aktivity neusilujeme o tvorbu 

divadelního představení před veřejností, jde o fyzické a psychické uvolnění, zapojení do 

aktivity, relaxaci a zábavu.  

3.3 Pohybová a prostorová průprava  

Pohybovou průpravu je nutno chápat při práci se zrakově postiženými jako stěžejní záležitost 

a věnovat jí dostatečnou pozornost. Při všech pohybových činnostech musíme dbát na 

vytváření správných návyků a neustále opravovat chybné držení těla v klidu a zejména při 

pohybu. Zrakově postižený má přirozeně potíže zejména s pohybem po jevišti, jakýkoli 

přesun kulis nebo pohyb partnerů si musí pečlivě zapamatovat. Největším problémem se ale 

v praxi ukazuje uvolněný pohyb, přirozená gestikulace a výrazové změny v tváři v součinnosti 

s pohybem. Achillovou patou potíží jsou kyvadlové pohyby těla, stereotypní či 

zautomatizované pohyby paží, jimž těžce zrakově postižení velmi často navyknou již v útlém 
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dětství. Dílčími pohybovými aktivitami se tedy snažíme usnadnit pohyb po jevišti a napodobit 

přirozený pohyb při gestikulaci. Lze využít následující techniky: 

 
Tolštejn (2010) – Nevidomý žák s nacvičenou gestikulací během představení 

3.3.1 Tleskání 

Zrakově postižený se velice dobře orientuje v prostoru podle zvukových signálů. Mezi ty 

nejčastější patří tleskání nebo louskání prsty, případně ťukání na předměty. Pokud tyto 

orientační zvukové body vhodně zakomponujeme do scénáře, zrakově postižený se bez 

potíží v prostoru zorientuje a bude-li se hra často zkoušet, lze tyto navádějící pomůcky třeba 

i odstranit. 

3.3.2 Dynamika 

Dobrým orientačním signálem pro zrakově postiženého může být také práce s dynamikou. 

Podle domluvy lze v určitých místech zesílit či zeslabit hudební doprovod, případně pověřit 

vidoucího partnera k práci s hlasem. Tedy například při tiché hudbě se bude nevidomý 

pohybovat malými kroky, při hlasité rychlými či během. 
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3.3.3 Krokování 

Při náročnějších scénách je možné také jednotlivé přesuny krokovat. Tato technika je sice 

velmi spolehlivá, nicméně zatěžuje samotného „herce“ soustředěním se na počet kroků 

a lehce se může stát, že díky tomu poplete text, znejistí a celý dojem ze svého vystoupení 

bude mít zkažený. Proto přistupujeme k této technice jen v menší míře. Při trémě navíc lehce 

může dojít k dezorientaci nevidomého „herce“. 

3.3.4 Pevný orientační bod 

Dobrou zkušenost máme se zakomponováním jakéhosi orientačního bodu, který během 

celého představení slouží zrakově postiženým ke kontrolovanému pohybu po jevišti. 

Takovým bodem bývá zpravidla kulisa, která je na jevišti po celou dobu – nejčastěji židle, 

stolek, květináč, velká krabice apod. Orientačním bodem může být samozřejmě také herecký 

partner. 

3.3.5 Spolupráce s vidoucími 

Pozitivním momentem je situace, kdy jsou v souboru také vidoucí studenti, případně 

studenti s lehčí formou zrakové vady nebo s jiným smyslovým postižením. Ti pak samozřejmě 

pomáhají s orientací těžce zrakově postiženému, usnadňují mu příchod na scénu a odchod 

z ní, kdy se scénář připraví tak, aby přicházeli či odcházeli spolu. Prohlubuje se zcela 

přirozeně integrační aspekt. 

3.4 Rozvoj komunikačních dovedností 

Aktivity a činnost dramatické skupiny silně podporuje rozvoj vyjadřování a komunikačních 

dovedností. Vycházíme z předpokladu, že každý jedinec je schopen koncipovat komunikačně 

sdělný projev. Směřuje k němu však celá středoškolská výuka, takže v tomto pojetí 

dramatická výchova spolupracuje s českým jazykem a literaturou, estetickou výchovou, 

cizími jazyky a dalšími předměty, v nichž je na studenty kladen zvýšený nárok na kultivovaný 

řečový výstup. Dramatická výchova navíc výrazně aspiruje na posílení tvůrčího vnímání 
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a prožívání jazyka, které by mohlo směrovat studenty k lepšímu vyjadřování v příjemných 

i vypjatých situacích, ale zároveň lépe rozumět obsahu sdělení komunikačního partnera.  

3.4.1 Řečová cvičení, jazykové hry 

V rámci těchto cvičení jsou studenti nuceni v krátkém časovém sledu formulovat promluvu 

na konkrétní téma nebo pohotově reagovat na promluvu druhého komunikačního partnera 

či partnerů, často diskutují nad literárními ukázkami, scénáři apod. Analýza projevů 

jednotlivých členů skupiny posiluje úvahový slohový postup. Oblíbenou jazykovou hrou je 

dramatizace jednoduchého příběhu, kdy se postupně mění role vzhledem k objektivním (věk, 

pohlaví, vzdělání aj.) a subjektivním (nálada, temperament, situace aj.) slohotvorným 

činitelům. Komunikační partneři musí adekvátně měnit řečové prostředky, tlumit či zesilovat 

emoce, vnímat vzniklou situaci, respektovat partnery a modifikovat svůj komunikační záměr 

vzhledem k aktuálním změnám a s asertivním přístupem apod. Automaticky a nenásilnou 

formou vzniká jazykový vtip, ostatně jazyková hra středoškoláky baví, s oblibou parodují 

charakteristickou mluvu jednotlivých učitelů a spolužáků, tedy není potřeba je nutit, naopak 

je možné využít zájmu a na něm stavět.  

3.4.2 Recitace 

Recitace, tedy umělecká interpretace básnických sdělení bývá na střední škole opomíjena 

a existuje výrazně mylná představa, že se jedná o záležitost prvního stupně základních škol. 

Interpretační technika nabízí otevřený prostor pro zdokonalování komunikačně sdělného 

projevu. Takovýto projev musí být výstižný, vytříbený, funkční a v jistých situacích 

samozřejmě spisovný, je tedy ideálním stylizačním cvičením. Od výběru textu, přes 

interpretaci smyslu básně a uchopení subjektivního záměru až k interpretaci v propojení 

například s dramatickým ztvárněním. Respektovat autora, sebe, posluchače, umět zaujmout, 

nenudit. Faktem ale zůstává, že s věkem narůstá ostych vzhledem k recitaci, zlehčování dané 

aktivity ze strany spolužáků, to jsou prostě přirozené aspekty adolescenčního období, které 

lze ale překonat facilitujícím přístupem učitelů a školy, která by měla plně podporovat 

příležitosti k citové a řečové výchově.  
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Naše škola organizuje pravidelně recitační soutěže, na jejich přípravě se plně podílí studenti 

dramatického souboru. Nejenom že připravují svá vystoupení, ale také plně zajišťují průběh 

soutěže, tj. pozvánky, letáčky, propagaci, technické zázemí, tvorbu diplomů, zajištění cen, 

moderování apod. 

3.5 Hudba a zvuk 

Při dramatizacích často využíváme hudebního talentu jednotlivých členů souboru. Obecně 

nutno říci, že rozhodně neplatí představa o lepším hudebním nadání žáků se zrakovým 

postižením, nicméně řada studentů ovládá hru na nějaký hudební nástroj – nejčastěji kytara, 

klavír a flétna, mnozí pěkně zpívají. Těmito dovednostmi samozřejmě výrazně obohacují 

konečný výsledek dramatizací, v relaxačních, cvičných dramatizacích mohou použít hudební 

nástroj k vyjadřování pocitů, emocí, prožitků, nálad, přímé řeči, dokonce sehrát etudu bez 

použití slov apod. I méně nadaní studenti se mohou zapojit při práci s Orffovými nástroji.  

 

 
Hra na flétnu u dívky s těžkou zrakovou vadou 

3.5.1 Poslechová cvičení – interpretace 

Sluch je pro zrakově postiženého jeden z nejdůležitějších kompenzačních aspektů. Umět 

dobře poslouchat během dialogu, výkladu, setkání s neznámými či známými lidmi je 

naprosto nezbytné. Opakováním různých sluchových vjemů se zrakově postižený učí 
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poznávat blížící se osobu, podle způsobu kroků poznat přicházející známou osobu, rozpoznat 

vzdalující se a přibližující se předmět, zvuky nástrojů, pád předmětu na podlahu, náladu 

komunikačního partnera apod. Jakékoli takové cvičení, které podporuje kompenzaci zrakové 

vady sluchem, je žádoucí i ve vyšším věku. Vzhledem k věku našich studentů posilujeme 

zejména interpretační dovednosti, přehráváme různě emočně vypjaté skladby a následně 

hovoříme o jejich pocitech z poslechu, případně se snaží interpretovat pocity skladatele. 

Někdy je možné tato cvičení propojit s improvizační či dramatickou hrou. 

3.5.2 Orffovy nástroje 

Využíváme řadu rytmických i melodických Orffových nástrojů. Z rytmických zejména ozvučná 

dřívka, triangl, bubínek, tamburínu, prstové činely; z melodických například zvonkohru.  

3.5.3 Práce s hlasem 

V rámci hudební a zvukové přípravy zohledňujeme ortofonická pravidla, správně 

artikulujeme, dýcháme, frázujeme. Zrakově postižený nejraději interpretuje svou roli 

změnami v dynamice hlasu, ale jak je uvedeno výše, to nestačí, neboť bez zapojení 

mimoslovních projevů působí velmi staticky až strnule.  

3.5.4 Zvuková a hudební složka pro představení 

Když chystáme nějaké větší představení, je pochopitelné, že ho musíme doprovodit a oživit 

zvukovými efekty. Buď studenti hrají sami na hudební nástroje, nebo pořizují různé zvukové 

efekty zejména z internetu. Počítač, základní a nezbytná kompenzační pomůcka zrakově 

postižených, slouží jako bezbřehá základna těmto potřebám. Studenti si vytvářejí něco jako 

„zvukovou banku“, v níž najdeme například zvukové ztvárnění jízdy na koni, jízdu vláčkem, 

zvuk šermování, zvuk pití z lahve, rozbití skla či nádobí, pád předmětu na zem, výbuch, 

výkřiky radosti, vrzání stolu, zvuky zvěře a tak dále. Vhodným zakomponováním do výsledné 

podoby hry lze celé vystoupení opravdu výrazně oživit. Zpravidla určíme dvojici studentů, 

kteří jsou pasováni do pozice zvukařů a nesou za celé zvukové aranžmá zodpovědnost. 
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3.6 Výtvarná složka 

Výtvarné ztvárnění se uplatňuje zejména při přípravě kulis, kostýmů, rekvizit či osvětlení. 

Připravujeme-li nějaké dramatické vystoupení pro veřejnost, zhotovujeme si samostatně 

drobné kulisy (kresba na plátno, dveře a okna z papírových krabic, papírové a látkové 

dekorace apod.) v rámci tvůrčích dílen. Pracujeme s různými materiály, s kterými se zároveň 

zrakově postižený může dobře seznámit – molitan, látky, papír, guma, tvrdý papír, igelit, 

prstové barvy, přírodniny apod. Některé materiály mohou být i zvukově výrazné, s tím lze 

pak dobře pracovat při prostorové orientaci zrakově postižených po jevišti (př. igelit, kámen). 

Pokud jde o kostýmy a další rekvizity, většinou vycházíme z vlastních domácích zásob 

s ohledem na invenci všech zúčastněných. Drobné předměty opět vyrábíme, př. královská 

koruna, drobné loutky a masky; lehčí kostýmy šijeme svépomocí, př. sukně; mnohé 

doneseme, př. noviny, nádobí apod. Někdy přistoupíme také k volbě tzv. imaginárních 

rekvizit, které existují pouze „jako“ a studenti je ztvárňují pantomimicky.  

Nesnažíme se být ale v přípravě kulis a rekvizit zbytečně precizní, v konečném důsledku nám 

jde zejména o to, co prožíváme při přípravě hry a na jevišti, a o to, co sdělujeme ostatním. 

Ostatně čím méně rekvizit, tím větší prostor pro imaginaci a vlastní fantazii. 

 

 

 

 

 

I žáci se středně těžkou zrakovou vadou dokáží téměř bez pomoci vytvořit 
krásné kulisy.      (Malá vánoční povídka, 2003) 
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3.7 Videoprojekce 

Pořizování videozáznamu je vynikající pomůckou pro poskytnutí zpětné vazby. Během 

relaxačních dramatizací v rámci dramatického kroužku využíváme kameru pouze se 

souhlasem studentů, dle jejich souhlasu také následně záznam přehrajeme a citlivě ho 

analyzujeme. Není výjimkou, že si studenti vezmou videozáznam domů a zhlédnou ho sami, 

případně pouze s učitelem. Pokud jde o veřejné vystoupení, zpravidla pořizujeme celý 

záznam, s kterým pak pracujeme při vzájemných setkání. Nejenom zhodnocujeme, ale také 

vzpomínáme na jednotlivé etapy příprav, relaxujeme a plánujeme věci příští. Při sledování 

videa je nutné žákům se zrakovou vadou verbalizovat a slovně komentovat dění, jinak práce 

s nahrávkou není efektivní. 

3.8 Projekty 

Jak bylo uvedeno v úvodu, druhá část předmětu je koncipována jako projekt, v němž musí 

studenti aplikovat osvojené i získané poznatky a propojovat je se znalostmi z jiných oborů. 

Studenti jsou podněcováni k řešení konfliktních situací, učí se sebehodnocení a sebekritice, 

rozvíjí se cit pro tvůrčí práci ve skupině. Výsledkem projektu je společná projektová práce, 

která jen podtrhuje hlavní zásadu projektového vyučování, tedy spolupráci. Na cestě 

k výsledku musí studenti splnit určitá kritéria vzhledem k povaze projektu, být účastni na 

projektových dnech apod.  

● ukázka uskutečněného projektu Jak se dělá divadlo – viz příloha 
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4 Metody práce 

Metody práce v dramatické výchově přímo závisí na estetickovýchovném obsahu a úkolech 

předmětu, a proto je jejich výběr jiný než v naukových předmětech. Opírají se o přirozené 

estetické vnímání a estetický vztah ke skutečnosti – k přírodě, prostředí, umění, životu apod. 

Při takovém vnímání světa vystupuje do popředí subjekt žáka, tento fakt musíme 

respektovat při výběru metod, v nichž plně upřednostňujeme tvořivé postupy.   

Při práci se zrakově či jinak postiženými samozřejmě využíváme celou škálu základních 

speciálních metod, které se často uplatňují ve výchovně vzdělávacím procesu a usilují 

o nejvšestrannější rozvoj žáků s handicapem. Jedná se o metody reedukační (náprava nebo 

rozvoj poškozeného orgánu), kompenzační metody (zdokonalování nepostižených smyslů) 

a metody rehabilitační.  

 

Při výběru metod uplatňujeme tři základní hlediska: 

a) estetické vnímání, poznání, prožívání a hodnocení života a světa, 

b) estetické osvojování skutečnosti a interpretační tvůrčí činnosti, 

c) pedagogicko-didaktické vedení učitele zohledňující individuální schopnosti. 

 

V dramatické výchově tedy nejvíce využíváme: 

a) slovní metody (monologické, dialogické, výkladové; metoda výkladového čtení, 

metoda práce s textem, metoda komentovaného čtení) 

b) názorné metody (demonstrační metody, pozorování) 

c) aplikační metody (samostatná dramatická činnost, experiment, metoda řešení 

problému jako samostatná tvůrčí aktivita) 
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Výše uvedené metody většinou neužíváme izolovaně, naopak vzájemně se prolínají 

a doplňují dle aktuálních podmínek a potřeb situace, jejich výběr a modifikace jsou v plné 

závislosti na konkrétním úkolu, námětu či technice práce. Vzhledem k povaze předmětu je 

běžné kombinovat zvolené metody s audiovizuální technikou, s divadelními exkurzemi, 

s návštěvou kina či zajímavou diskusí apod. 

4.1 Kompenzace v dramatické výchově 

Celková příprava studentů na dramatizaci posiluje komplexně jeho rozvoj. Příprava kostýmů 

a kulis je důležitá především pro rozvoj hmatu. Náslechy a čtené zkoušky, navazování 

komunikačního, ale především tělesného kontaktu v průběhu nácviků, to jsou jen některé 

z aspektů sloužící k rozvoji sluchového vnímání. Nedílnou součástí práce je komponování 

vlastního hudebního doprovodu.  

Zlepšení orientace v prostoru je dalším důležitým momentem naší práce. Řada studentů 

i přesto, že jsou zrakově postižení od narození, mají velké problémy s prostorovou orientací. 

Potřebuje doprovod matky či jiného rodinného příslušníka. To je pro ně další zatěžující 

handicap. V průběhu dramatizací jsou nuceni studenti pohotově reagovat na hlas kolegy – 

herce, musí si umět představit improvizační prostředí a co víc, musí se naučit v tomto 

prostředí, které prakticky neexistuje, orientovat, pohybovat a být jeho nedílnou a přirozenou 

součástí. 

4.2 Reedukace v dramatické výchově 

Posilování postiženého zrakového orgánu považujeme za důležitou složku naší dramatizační 

práce. Funkce zraku se procvičují zejména při studiu textů. Na žáky se zbytky zraku klademe 

větší požadavky ohledně textu, takový žák není nikdy pouze statickým vypravěčem. Pracuje 

s textem upraveným podle jeho zrakových potřeb. Tedy při jednotlivých zkouškách sleduje 

své kolegy v komunikačních situacích, reflektuje repliky všech postav, orientuje se a sleduje 

texty. Chceme, aby pohotově reagoval na vzniklé komunikační situace. Nevidomý student 

dostává text v Brailleově písmu a vždy volíme takovou roli, kdy je kladen vysoký nárok na 
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jeho samostatnou pohybovou orientaci. Snažíme se tak napomáhat zlepšování jeho 

prostorové orientace ve známém prostředí, a to bez bílé hole. 

4.3 Rehabilitace a socializace v dramatické výchově 

Hlavním posláním naší práce je vytvářet stále nové podmínky pro včleňování 

handicapovaného studenta do společnosti, kde bude platným a plnohodnotným členem. 

Upřednostňujeme přirozenou cestu, žádný nátlak či donucování. „Je třeba mít stále na 

paměti, že žáci nehrají jen s ostatními, ale také pro ostatní“ (Baudisová, 1997, s. 16), tedy 

jsou součástí širšího sociálního prostředí. 

Středoškolští studenti (15 – 20 let), jejichž oční vady jsou někdy závažné a progresivní, se 

často nacházejí v komplikované životní situaci. Střední škola je časem pro navazování prvních 

partnerských vztahů, poznávání druhého pohlaví, ale také touhy po zařazení se do nějaké 

skupiny vrstevníků apod. Zrakově postižený má samozřejmě v této životní etapě potíže 

a problémy. Nezdary v této sféře těžce nese. Je pro něho obtížné vůbec se s někým seznámit, 

natož s ním nezávazně komunikovat.  

Dramatická setkání jsou pro studenty možností poznat nové lidi, již známé lidi poznat 

důkladněji, je to příležitost pro navázání nových sociálních vztahů. Upřímně je to zpravidla 

také jeden z prvních důvodů, proč se studenti rozhodnou vstoupit do kroužku. V našich 

setkáních usilujeme o to, aby se zrakově postižený stal sebevědomější a aby se stal platným 

a rovným zdravým. Může vystoupit před větší skupinou lidí, může zažít potlesk za něco, co 

sám dokázal, může pomáhat jiným, stává se plnohodnotnou součástí skupiny vrstevníků, ale 

hlavně tráví snad plnohodnotným způsobem svůj volný čas. Učí se být zodpovědný k sobě, 

ale i k druhým. 
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5 Ukázka praktických improvizačních a dramatických her 

 

Živé obrazy – vymyslíme nějaký obraz, filmovou či dramatickou ukázku. Každému studentovi 

zadáváme nějakou roli a on ji musí beze slov ztvárnit a tvořivě se připojit k obrazu v nějaké 

grimase. Studenti se zapojují postupně. Když se připojí poslední student, zadáváme 

studentům úkoly řečové. Buď zvolají jeden výkřik a uvědomují si sílu tohoto projevu, nebo 

každá postava má svoji repliku a mluví najednou jeden přes druhého. S živým obrazem se dá 

dále různě pracovat. Například uvolnit statiku obrazu a měnit pozice nebo jednotlivé postavy 

dostanou další dílčí úkol ke ztvárnění. Série úkolů se zaměřuje na práci s obličejovou 

mimikou apod. Cílem je uvědomit si, že žijeme jako součást nějakého celku. 

Z různých témat: obraz Radost z vítězství na barikádě, Poslední večeře Páně, svatba zvolené 

celebrity, Don Quijote narozen, Don Quijote poražen apod. 

 

Spojené sochy – studenti vytvoří dvojice a mají za úkol být neustále spojeni. Učitel zadává 

různé úkoly, co se má ztvárnit, ale podmínkou je, že se nemohou od sebe odtrhnout. 

Kamkoliv jdou, běží apod., mají s sebou druhého člověka. Cílem je uvědomit si zodpovědnost 

za druhého člověka, učit se ohleduplnosti a lidské solidaritě. 

 

Hledáme hlasy -  studenti si vytahují lístečky, kde jsou různé postavy. Musí je zvukově 

ztvárnit a podle identifikace zvuků najít své partnery. Toto je klasické cvičení, které ale 

modifikujeme. Snažíme se, aby se musely hledat větší skupiny a aby si byly co nejdále 

obsahově. Cílem je rozvoj prostorové orientace pomocí sluchového vnímání. 

Př.: Othello, Desdemona, Jago; skupina různých zvířat aj. 
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Řečová cvičení – v krátkém časovém sledu formulují promluvu na konkrétní téma a ostatní 

reagují. Cílem je učit se být pohotovým komunikačním partnerem, zkvalitňovat komunikačně 

sdělný projev. 

Př.: co mě trápí, co trápí mého kamaráda, já a svět apod. 
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6 Přehled realizovaných scénářů 

Malý školní kabaret GOA 

Manon Lescaut – Vítězslav Nezval 

Cesta za hvězdou – Jiří Sluka 

Malá vánoční povídka – L. Aškenazy 

Hajzlíci – autorské představení dramatické skupiny 

Tolštejn aneb Veselé krveprolívání tamtéž – bývalý kastelán hradu Tolštejn 

Štědrý den – Karel Jaromír Erben 

Werichiáda – volné pásmo připomínající éru Osvobozeného divadla 

Skleróza – Felix Holzmann 

Psanci - Richmal Cromptonová - Marie Husinecká 

Český rok – autorské představení, folklorní pásmo se zpěvem a tancem 

Líná pohádka – Jan Werich 

Střípky radosti –  autorské hudebně recitační představení 

Televarieté – výběr scének 

Vendelín a upíři – Brian Jacquese 
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7 Závěrem 

Činnost v dramatické výchově vede žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného 

jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních 

stereotypů a překážek a k obohacování emocionálního života. Snaží se podpořit zrakově 

postiženého při jeho začleňování do společnosti, pomáhá mu nalézt adekvátní místo v ní, 

a zamezit tak pocitům méněcennosti a izolace. Hra porušuje všední jednotvárnost, poskytuje 

zábavu, radost a uvolnění, umožňuje „být v kůži“ někoho jiného, a tím posilovat vlastní 

osobnost. Je to výzva, kterou stojí za to využít. 
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V. Přílohy 

Příloha 1 

PROJEKT PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 

Téma projektu:  „Jak se dělá divadlo?“    

Části projektu: 

I.  Kdo je nejdůležitější?  

II. Ekonomika divadla 

III. Po pražských divadelních scénách 

IV. Hudební a výtvarné zajištění divadla 

V. Diváci x herci 

VI. Vlastní představení  

 

Výstupy: 

1. Projektová práce  

2. Účast na projektových dnech a tvůrčích dílnách 

3. Návštěva interaktivního divadelního představení 

4. Návštěva libovolného pražského představení 

5. Účast a podíl na představení dramatického souboru 
 

Plán realizace: 

I. Část projektu – Kdo je nejdůležitější? 

Hlavní cíle:  

• sociální rehabilitace 

• rozvoj řečových dovedností 

• podpora individuálního přístupu ve vyučování 

• zmírňování handicapu v oblasti zrakové informace 

• podpora samostatného rozhodování 

• řešení konfliktních situací 

• sebehodnocení (sebekritika) 
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Prostředky: 

Práce na projektu, diskuse, dramatizace, videoprojekce, sociální komunikace, slohová 
kreativita, práce s jazykem aj. 

 

1. hodina 

Brainstorming „Co všechno je potřeba při tvorbě samostatného divadelního představení?“  

Sharing: Jakou hrou zahájíme činnost našeho divadla? 

Závěry: ujasnění cílů, stanovení postupu, každý do příště přinese návrh na divadelní 
představení. 

 

2. hodina 

Téma: Režisér - úvodní diskuse o povinnostech a úkolech režiséra – výběr režiséra 

Vybraný režisér sdělí své představy, rozdělí divadelní role, stanoví realizační tým, zadá úkoly 
apod. 

 

3. hodina 

Téma: Divadelní zkoušky – vybraný režisér řídí zkoušku představení 

Společné diskusi si uvědomují, co nemohou zvládnout, co by se mohlo líbit divákům, co by 
mohlo nudit – přizpůsobují text.  

Učitel celou zkoušku natáčí na videokameru 

 

4. hodina 

Režisér pouští záznam divadelní zkoušky z minulé hodiny + hodnotí výkony, diskuse   

Další hraná zkouška, kde se „herci“ snaží odstranit své nedostatky zjištěné z videozáznamu 
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II. Část projektu - Ekonomika divadla  

Hlavní cíle: 

• sociální rehabilitace 

• syntéza poznatků a zkušeností  

• aplikace poznatků z jiných vzdělávacích oborů 

• podpora výukového procesu – ekonomická oblast, humanitní oblast 

• řešení konfliktních situací 

• zdokonalování verbální a neverbální komunikace 

• podpora kritického a samostatného úsudku 

 

Prostředky: práce na projektu, sociální komunikace, dramatizace aj. 

 

1. hodina  

Téma: Reklama 

Dramatická skupina řeší otázku, jak přilákat diváky na neznámé divadelní představení. 

Burza nápadů, dramatizace vhodných reklamních sloganů 

 

2. hodina 

Téma: Reklama – bulvár 

Jednotliví herci dramatizují své životní osudy ve snaze upoutat bulvární časopisy 

Poslechová cvičení – pouštíme různé reklamní spoty 

Diskuse na téma „Kultura a síla reklamy“  

 

3. hodina 

Téma: Finance - „Kolik to divadlo vlastně stojí?“ 

Burza nápadů (co všechno se musí pořídit a zaplatit) - sestavení rozpočtu 
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4. hodina 

Téma: Divadelní představení zrušeno!!! 

Simulujeme situaci, kdy je představení z nedostatku finančních prostředků zrušeno. 

Jednotlivé bezprostřední dramatizace – jak tuto informaci přijímají jednotliví aktéři. 

Režisér x herci: rozzlobení herci požadují výplatu, režisér hledá adekvátní řešení. 

 

Průběžně: 

- nácvik druhé dramatizace a nácvik autorského představení v rámci projektu 

 

III. Část projektu – Po pražských divadelních scénách 

Hlavní cíle: 

• rozvoj prostorové orientace 

• sociální rehabilitace 

• podpora samostatného úsudku 

• seberealizace 

 

Prostředky:  

Návštěvy divadel a divadelních představení, videoprojekce, samostatné divadelní 
vystoupení, videoprojekce aj. 

 

1. hodina: 

Videoprojekce:  Pražské divadelní scény; popis tras 

Diskuse k tématu 

Dramatizace: „Vlastnosti, pro které mám rád lidi“ 

 

2. hodina: 

Návštěva zákulisí některé pražské divadelní scény (dle dohody) 
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3. hodina 

Burza nápadů – postřehy z návštěvy divadelní scény (dle dohody) 

Dramatizace: „Jak se chovat v divadle?“  

 

4. hodina 

Návštěva vybraného divadelního představení 

 

Průběžně: 

- probíhá nácvik představení pod vedením režiséra 

 

IV. Část projektu – Hudební a divadelní zajištění projektu 

Hlavní cíle:  

• kompenzace zrakové vady – rozvoj sluchu a hmatu 

• rozvoj verbální a nonverbální komunikace 

• rozvoj prostorové orientace 

• rozvoj jemné motoriky 

• podpora samostatného úsudku a sebehodnocení 

• reedukace zrakové vady 

 

Prostředky:  

Pohybová cvičení, herní aktivity, hudební interpretace, poslechová cvičení, videoprojekce, 
dramatizace, rétorická cvičení aj. 

 

1. hodina: 

Téma: Recitace a přednes jako základ dramatických výkonů 

Dramatizace lyrických či epických básnických textů 

Cvičíme intonaci, barvu hlasu, melodii řeči, účinnost projevu apod. 
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2. hodina: 

Téma: Hudební doprovod - studenti hledají vhodný doprovod pro své představení, popř. 
začnou secvičovat vlastní hudební realizaci 

Videoprojekce + diskuse 

3. hodina 

Cvičení: „Mluvíme pohybem“ - taneční etudy, pohybová cvičení 

Nácvik krátké hudební scénky 

4. hodina: 

Kamerový záznam z recitací a pohybových cvičení 

Cvičení „Hledáme chyby“ 

+ diskuse a závěrečné zhodnocení cyklu 

 

Průběžně: 

- nácvik autorského představení, čtené a hrané zkoušky 

 

V. Část projektu – Diváci x herci 

Hlavní cíle: 

• vystoupení s autorským představením dramatické skupiny 

• sociální rehabilitace 

• seberealizace 

• odevzdání projektového úkolu 

• řešení konfliktních situací 

• podpora kritického sebehodnocení 

 

Prostředky: dramatizace, slohová kreativita, projekt, diskuse aj. 

 

1. hodina: 

Téma: Publikum 

Dramatizace na téma „Spokojený a nespokojený divák“ 
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Diskuse: „Co se na našem představení bude a nebude líbit?“ 

Řešení konfliktních situací (různá řešení v různých dramatizacích) 

2. hodina: 

Téma: Herec – ochotník: volné dramatizační téma (dle výběru studentů) 

Dramatizace běžných životních situací (rodina se chystá do divadla aj.) 

Zhodnocení celého projektu 

3. hodina: 

Studenti odevzdají svou společnou projektovou práci 

Každý práci individuálně představí dramatické skupině, zhodnotí svůj přínos 

4. hodina: 

Společné hodnocení projektové práce + diskuse s učitelem 

Závěrečné zhodnocení projektové práce, návrhy na témata příštího roku 

 

Předvedení autorského představení dramatické skupiny před publikem. 
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Příloha 2 

Ukázka konečné podoby scénáře k jedné z realizovaných her v elektronické podobě. 

 

Putování za hvězdou 

(volně podle Jiřího Slouky) 

 

Herci nastupují v pořadí:  Marie, Josef, Baltazar, Kašpar, Gabriel, Michael, Melichar 

     Veronika, Radek, Mamed, Jirka, Jitka, Anička, Tomáš 

 

Herci společně recitují: 

    Poslyšte příběh často vyprávěný (Tomáš) 

    Obvykle mívá stejnou osnovu (Anička) 

    Promiňte, že dnes bude trochu jiný (Jitka) 

    Chceme ho vyprávět po novu (Jirka) 

 

    My hrajem s betlémskými kulisami (Mamed) 

    s postavou Josefa i Marie (Radek) 

    Jak nám to vyjde, posuďte sami (Veronika) 

    Chcete mít příběh – nuž, tady je! (všichni) 

 

Před publikum vystoupí Gabriel a Michael. Ostatní odejdou do zákulisí, Tomáš nalevo, Jirka, 
Mamed, Radek a Veronika napravo. 

Gabriel: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abychom se představili, i když někteří nás asi 
znáte alespoň z doslechu. Jmenuji se Gabriel a tohle je kolega Michael. 

Michael: Povoláním andělé.  

Gabriel: Kdybychom si potrpěli na tituly – někteří nás označují jako archanděly.  

Michael: Ale to je opravdu váš lidský výmysl; my si nehrajeme na funkce a na postavení. 

Gabriel:  Je tedy pravda, že fungujeme, řekněme, jako andělé pro zvláštní úkoly.  

Michael: Zejména tady kolega Gabriel, ten má na starosti lidi. Náročný úkol. 
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Gabriel: Kolega Michael, ten zas bojuje proti zlu. Ještě náročnější úkol. 

Michael: A co z toho pro nás plyne? Čest to je, to ano. Ale hlavně velká zodpovědnost, víte! 

Gabriel: Zrovna naposledy jsem tady měl takový nepříjemný případ: nějaký Adam.  

Michael: Á, ano! Známá firma! 

Gabriel: První člověk, a hned dělá nepřístojnosti – no dokážete to pochopit?  

Michael: On se vymlouval – prý: „To ne já, to Eva!“ Povídali, že mu hráli!  

Gabriel: A i jestli ano, má ji přece usměrnit! Má hezky říct: „Podívej, Evo, nech toho. Když 
je něco zakázáno, tak je to zakázáno, a basta fidli.“ Ale kdepak on!  

Michael (k publiku): Já opravdu nechápu, co vy lidi vidíte tak atraktivního na tom, dělat něco 
zakázaného.  

Gabriel: Až tak daleko to došlo, že jsem ho musel vyhodit z ráje – nerad to dělám, věřte 
mi.  

Michael: Vyhazovat kohokoli odkudkoli, to my duchovní bytosti vůbec nerady děláme. Jo, 
ono se řekne, andělé pro zvláštní úkoly. Ach jo… 

Gabriel: Ale teď mě Pán pověřil něčím úplně z jiného soudku. Právě naopak, moc a moc 
hezkou věcí mě pověřil. 

Michael: Vážně? 

Gabriel: Inu, nejprve jsem měl jít za jakousi Marií. 

Michael: Jakousi? Tu přece také zná každý! 

Gabriel: Že prý se má stát matkou nějakého zvláštního člověka - že tu ještě nikdo podobný 
nikdy nebyl a nikdo jiný takový už být nemůže…  a víte, jak na to reagovala? 

Michael: Určitě se dmula pýchou.  

Gabriel: Chyba lávky! Ona odpověděla cosi v tom smyslu, jako: „Jsem služebnice Boží, tak 
ať se to stane“. Představte si to!  

Michael: No, tak takového někoho aby jeden hledal ve dne s lucernou! 

Gabriel: Ale abych nevyprávěl dlouze o Marii… Mám teď tady jinou práci. Teď mám tak 
zpovzdálí, nenápadně, sledovat jisté poutníky a držet nad nimi trošku ochrannou 
ruku.  

Michael: My víme, jaký cíl to bude.  
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Gabriel: Vědí to ale i oni? (K publiku) 

David + Jitka:  píseň My tři krále …. 

 

Změna scény: Anička roztáhne kulisu vlakového kupé, sedadla proti sobě –  stylizované 
kupé ve vlaku. 
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Obraz první 

Kašpar promlouvá k divákům: Já jsem Kašpar – jsem z Persie a bádám ve starých spisech. – 
ukloní se a usedá na jedno ze sedadel 

Kašpar: Tak já nevím – cestuji opravdu správným směrem? Něco mi říkalo: to je přece 
jasné, na jinou stranu se vydat nemůžeš… Jo. A pak člověk najednou vidí, co je všude cest… 

 

Přichází Melichar, promlouvá ze strany k divákům: Jsem Melichar - Chaldejec. 

 Astronomie, astrologie, astrofyzika. Exaktní vědy, prosím. – ukloní se a přisedne si 

Melichar: Promiňte, pane, je zde volno? 

Kašpar: Ano, je. 

(Melicharovi stále dělá problémy umístit zavazadla.) 

Kašpar: Počkejte, udělám vám trochu prostor. Já toho taky vezu hodně, tak abychom se 
vůbec vešli… 

Melichar: Děkuji. Vidím, že asi také cestujete daleko, ne? 

Kašpar: Jako vy? 

Melichar: Zřejmě ano. 

(Přichází průvodčí) 

Průvodčí: Dobrý den, vaše jízdenky prosím.    

(Kašpar podává jízdenku) 

Průvodčí: Děkuji. 

(Melichar podává jízdenku) 

Průvodčí: Děkuji. Vy cestujete spolu? 

Kašpar a Melichar současně:   Ne, to… to je náhoda 

Průvodčí:: Prohlíží  jízdenky - Tak to máte oba stejnou cestu. Tak ať se vám to vydaří. 
Šťastnou cestu, pánové. 

Melichar: Takže jedeme společně. 

Kašpar: Dalo by se přímo říct, putujeme společně. 

Melichar: Už to tak bude.  A myslíte, že snad dokonce putujeme za tímtéž? 
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Kašpar (rozpačitě): No, víte, já tedy putuji, abych pravdu řekl, jaksi… Prostě, je to taková 
hodně zvláštní věc… JMELÍ (Jára Cimrman) To by musela být příliš velká náhoda... Nebo 
nějaké vyšší řízení. 

Melichar: Já putuji také za zvláštní věcí. Za hodně zvláštní věcí. (zámlka) Za hvězdou! 

Kašpar: Já také! 

Melichar: Hmm, takže nás cosi svedlo, abychom putovali spolu. To už, pane, těžko bude 
náhoda. To bude opravdu jakési řízení. 

Kašpar: Takže na západ. 

Melichar:  Ano, na západ. Kam jinam? Zpátky na východ? To už by přece ani dál nešlo.  

 

Reklamní vložka 

Vlakem prochází nádražní vyvolávač, všechny překřikuje hlásnou troubou.  

Vyvolávač: Babylón hlavní nádraží, Babylón hlavní nádraží. Zpožděný mezinárodní expres 
číslo 772 Marduk z Persepole a Sumeru, pravidelný příjezd v 11 hodin 48 minut, 
přijel ke druhému nástupišti, kolej čtvrtá. Vlak dále pokračuje ve směru: 
Jeruzalém, Alexandrie, Athény, Řím – Via Appia, Řím hlavní nádraží a Kartágo. 
Zvuková vsuvka – lopatka. 

Na druhém nástupišti, koleji páté, urychleně přestupujte do motorového 
osobního vlaku číslo 331 směr Ninive, pravidelný odjezd ve 12 hodin 22 minut. 
Ukončete prosím nástup, vlak je připraven k odjezdu. 

Melichar: Tady je ale horko. 

Kašpar: Horko a dusno. To víte, Střední Východ. 

 

Vtrhne prodavač vzduchu. Nese reklamní leták s nápisem Vzduch spotřební čistý. 

 

Prodavač: Máte zde dusno? Kupte si vzduch! Čerstvý, nevydýchaný, dostatek pro všechny! 
Pravý babylónský vzduch! Mimořádná nabídka! Zaváděcí ceny, množstevní sleva! 

Kašpar (k Melicharovi): Obávám se, že kvůli tomuhle jsme se na cestu nevydali. 

Melichar: Vždyť také ještě nejsme u cíle! 
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Obraz druhý 

Přistoupí Baltazar, obrátí se k publiku a představí se: Baltazar jméno mé. Já pocházím 
z Médie. Usedá k Melicharovi a Kašparovi 

Baltazar: Promiňte, pánové, je zde ještě jedno místo volné? Vidím, že tu máte taky dost 
plno, ale ono se už těžko hledá místečko. Skoro to dnes vypadá, abych tak řekl, 
jako stěhování národů.  

Kašpar a Melichar téměř současně:  Ale prosím! 

Baltazar: Vidím, že asi všichni cestujeme ještě daleko, ne? 

Melichar: My ještě hodně daleko.  A kam vy, smím-li se zeptat? 

Kašpar: Poslechněte, jak se tak na vás dívám, že vy taky putujete… 

Melichar: Za hvězdou?! 

Baltazar: Za hvězdou? Jak to víte? (Opět rozpačitá odmlka.) Tedy, ono to není tak docela… 
Takhle, když už jsme to, abych tak řekl, nakousli, tak si to řekněme na rovinu, že. 
Nějaká hvězda u toho být má, to ano. Ale asi v tom není, abych tak řekl, úplně 
důležitá. Asi je to jenom jaksi průvodní jev, víte?  

Kašpar: Průvodní jev? 

Baltazar: A já to tedy povím, abych tak řekl, na rovinu a bez okolků: My všichni zkrátka 
putujeme za jedním a tímtéž. My putujeme za spasitelem světa! 

Melichar: A ta hvězda nám má ukázat, kde je? 

Baltazar: Ano, tak je to. 

 

Kašpar: To nám ta cesta utíká. Vidíte, venku je už tma. 

Baltazar: Opravdu, tak temnou noc už jsem, abych tak řekl, dlouho nezažil. Ale tamhle, 
podívejte se! 

(Náhle se všichni zadívají směrem z okna kupé.) 

Kašpar: Že by to byla ona? 

Melichar: Určitě, musí to být ona!  

Baltazar: Ano, to bude ona.  

Vlak zastavuje, všichni 3 si sbírají zavazadla a vystupují.  

 

Změna scény: Anička rozvine kulisu Betléma, Jitka odsune židle. 
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Obraz třetí 

Delegátka: Vítejte v Izraeli, pánové. Gratuluji vám, že jste si pro svoji dovolenou vybrali nás. 
Mírné klima, mírné ceny, historické památky, přírodní krásy, bohatý folklór, 
přívětiví lidé… 

Baltazar: Přívětiví lidé? Vždyť se tu přece pořád bojuje! 

Delegátka: Drobné lokální potyčky, toho si nevšímejte. Přejete si navštívit některé 
středomořské letovisko?  

Kašpar: My bychom se potřebovali dostat do Betléma. 

Delegátka: A proč zrovna do Betléma?  

Baltazar: Máme k tomu, abych tak řekl, speciální důvody. 

Delegátka: A do Haify nechcete? Úchvatné pobřeží, stráně plné pomerančovníků… 

Melichar: Ne, my se potřebujeme dostat do Betléma. 

Delegátka (naštvaně): To by se z toho jeden… Já jim nabízím hory doly a oni mermomocí do 
Betléma. To jsou kšefty, tohle! - vztekle utíká pryč 

 

David + Jitka:  píseň Půjdem spolu do Betléma 

 

Josef přinese na jeviště kolíbku s Ježíškem. 

Kašpar, Melichar a Baltazar kráčejí a za chvíli stojí před chatrčí. 

 

Baltazar: Abych tak řekl, zdá se, že jsme asi u cíle. Tohle je přece Betlém! 

Kašpar: Tohle? Vždyť tu nic není! Pobořená stáj. 

Josef:  Hledáte něco, pánové? 

Kašpar: Hledáme spasitele světa. 

Josef: Ale pánové, já se obávám, že to tu nejste správně. Tady nic neuvidíte! Obyčejné 
mimino v plenkách! Jen se podívejte! Na slámě! Jen jestli jste nevážili dalekou 
cestu zbytečně. 

Kašpar: A vidíte, my si myslíme, že vůbec ne.  

Vchází Marie… 

Josef:  Seznamte se, tohle je Marie. … a já jsem Josef. Ježíšek spí … 

Kašpar: Tady jsem s dovolením tomu malému něco přinesl. Kousek zlata, kdybyste se 
neurazili. (Vyndává ze zavazadel zlatý šperk.) 

Melichar: A já jsem přinesl trochu kadidla. To je naše krajová specialita. (Vyndává 
kadidelnici.) 
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Baltazar: A já myrhu.  

Josef:  Ale to jste vůbec nemuseli. Hlavní je, že jste došli. 

Marie: Že jste se dali za tou hvězdou. Hvězda je světlo. A kdo se nechá vést světlem, ten 
ke spasiteli dojde. 

Josef:  I když to třeba trvá. 

Marie: I když se třeba trochu bloudí. 

 

Archandělé Gabriel a Michael se na stole postaví: 

 

Gabriel: Říkal jsem přece, že to dopadne dobře. Inu, kdo hledá, nalézá.  

Michael: A taky, kdo tluče, tomu bude otevřeno.  

Gabriel: Tak už znáte celý příběh.  A když ne celý, pak to hlavní snad ano.  

Michael: Ono toho hlavního je taky ještě víc. 

Gabriel: Namítnete možná, že ve skutečnosti to takhle třeba nebylo. 

Michael: Máte pravdu, nebylo to tak. Ale, copak je důležité, jak to přesně bylo? Důležité je, 
že to je. 

 

David + Jitka:  píseň Štěstí zdraví, pokoj svatý 

 

KONEC 
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Příloha 3 

Ukázka režijních poznámek k pracovní verzi výše uvedené hry. 

Putování za hvězdou 

 

Kulisy: 

- vlakové kupé – pohled z okna 

- Betlém 

- hvězda 

 

Kostýmy: 

- delegátka + Marie: sukně + halena, šátek 

- průvodčí + Josef: oblek + čepice, bílý hábit 

- andělé: komže + křídla, růžky a svatozář 

- 3 králové: volné hábity, koruny a turbany 

 

Rekvizity: 

- taštička a kleštičky pro průvodčího 

- kufry a bílé hole 

- jízdenky 

- svačina do kufru 

- peněženky 

- hrouda zlata 

- kadidlo 

- myrha 

- jesličky (kolíbka) a miminko (panenka) 

- letáčky na čerstvý vzduch, prospekty pro delegátku 

- jmelí 

- prostěradlo na stůl 

- hlásná trouba 

- mikrofon s reproduktorem 
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Zvuky: 

- hlášení o lopatce 

- příjezd vlaku 

- hlášení na nádraží 
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Příloha 4  

Ukázka pozvánky na vánoční vystoupení 
 

P o z v á n k a  n a  
 

 

 
 

  
dne 21. prosince 2007 

od 9:00 hodin 
v sále STŠ 

 

Program:  
Vánoční zdravice Petry Zelenkové 
Štědrý den na motivy K. J. Erbena 

(dramatický soubor školy) 

Pěvecké vystoupení Anny Čihákové 
Skleróza – humoristický skeč 

(dramatický soubor školy) 

Hudební vystoupení Romana Smékala 
Vánoční soutěž 

(dramatický soubor školy) 

Vánoční zpívání a koledování 
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Příloha 5 

Ukázka letáčku k recitační soutěži 
 

 
Gymnázium a Střední škola pro zrakově postižené pod záštitou 

občanského sdružení „Viděno hmatem“  
vyhlašují školní recitační soutěž: 

 
 

VŠECKY KRÁSY SVĚTA 
 

 
Studenti mohou představit libovolnou skladbu z tvorby českého básníka 
Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, který získal toto 
prestižní ocenění právě před 25 lety. Předpokládáme kultivovaný projev 

v maximální délce 10 minut. 
 
Ceny pro vítěze: finanční odměny a věcné ceny 
 
Soutěžní dopoledne: březen 2011 
 
Přihlásit se můžete v průběhu listopadu u pí. Kučerové nebo Eliáškové 
 

 
Jaroslav Seifert 

(1901 – 1986) 
  

           Studené jaro                                                                                 
 
Je ještě v mlhách, když je časně, 
a v kouřích okno milené, 
miluju, sním a píšu básně. 
A ty ne? 
 
Pro milence to hrozná zkouška, 
krok jara je tak pomalý, 
jen schovej svoje rubínová ouška 
do šály. 
                                    (J. Seifert: Jaro, sbohem) 
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Příloha 6 

Zpracování dramatické výchovy do ŠVP obchodní akademie 
 
Název školy a název ŠVP: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední 

odborná škola pro zrakově postižené 
Název vyučovacího předmětu: Dramatická výchova 
Celkový počet hodin: 1 Datum platnosti: 1. 9. 2009 
Obecný cíl:  
Obecným cílem předmětu je pochopení umění jako specifického způsobu poznání a užívání 
jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace, dále pak chápání umění a kultury 
v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. Důležitým 
aspektem předmětu je relaxace a uvolnění, rozvoj vlastního tvůrčího potenciálu vedoucího 
k poznání sebe samých. 
Charakteristika učiva: 
Vyučovací předmět dramatická výchova vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání 
a komunikace a částečně také ze vzdělávacích oblastí Estetické vzdělávání. Učivo je 
rozděleno do dvou částí. v první části si studenti osvojují základní dovednosti především 
v oblasti komunikace (zejména sociální komunikace), prostorové orientace, získávají 
základní informace ohledně dramatické činnosti. Druhá část je koncipována jako projekt, 
v němž musí studenti aplikovat osvojené poznatky a propojovat je se znalostmi z jiných 
oborů (např. vlastní divadlo, autorská vystoupení aj.). Obě části se při své realizaci prolínají. 
Tento nepovinný předmět je otevřen pro všechny ročníky, jeho hodinová dotace je 
1 hodina týdně, ale výuka je organizována do dvouhodinových bloků a probíhá jednou za 
14 dní. 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí: 
Dramatická výchova podporuje proces uvědomování si sebe samého jako svobodného 
jedince; podněcuje tvořivý přístup ke světu, možnosti aktivního překonávání životních 
stereotypů a obohacování emocionálního života. Žáci prostřednictvím vlastní tvorby, 
opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, rozvíjejí svůj 
tvůrčí potenciál, podporují rozvoj pracovního potencionálu, kultivují své projevy a potřeby 
a utvářejí si hierarchii hodnot. 
Výukové strategie: 
Základní metodou práce je dramaterapie, z které jsou využívány dílčí metody (dramatizace, 
interpretace), formy (výcvik nonverbální komunikace) a prostředky (např. hudební 
nástroje). Jednotlivé aktivity podporují reedukaci a kompenzaci zrakové vady, umožňují 
studentům poznat lépe své spolužáky i prostředí školy, podporují socializaci studenta. 
Výuka je situována do různě vhodných prostor školy (třída, tělocvična, sál, kulturní 
místnost, zahrada, prostor jídelny apod.), ale vzhledem k povaze předmětu se předpokládá 
možnost výuky i mimo školu. 
Hodnocení výsledků žáků: 
Důležitými podklady pro hodnocení je zejména aktivní účast, realizace projektů a podíl na 
vystoupeních souboru.  
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 
Dramatická výchova podporuje zejména kompetenci komunikativní (realizace divadelní hry, 
čtené zkoušky, recitace aj.) jako stěžejní dovednost zrakově postiženého v jeho 
společenském uplatnění. Vzhledem ke skutečnosti, že učitel a žáci spoluvytvářejí vstřícnou 
a podnětnou atmosféru pro tvorbu, a tím směřují k pochopení a poznání uměleckých 
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu 
k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i ke kulturním projevům 
a potřebám různorodých skupin, národů a národností, podporuje dramatická výchova také 
občanskou kompetenci a kulturní povědomí. Svou podstatou a způsobem realizace 
předmět přispívá k rozvoji personální a sociální kompetence (vystoupení mimo školu, 
starost o materiální zajištění projektů apod.)  
Aplikace průřezových témat: 
Dramatická výchova aplikuje dílčí části zejména průřezových témat Občan v demokratické 
společnosti a Informační a komunikační technologie. v případě, kdy se předmět snaží 
podporovat prostorovou orientaci, prosazování ve skupině či schopnost kultivovaného 
řečového projevu, uplatňuje dramatická výchova některé části průřezového tématu Člověk 
a svět práce. 
 

Ročník: 1.                                                                                                  Dramatická výchova 
Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Průřezová témata, přesahy, 
poznámky 

Aplikuje dovednosti 
mluveného projevu a základů 
sociální komunikace, 
kooperace apod. 
Zhodnotí umění jako způsob 
poznávání světa.  
Používá prvky nonverbální 
komunikace a jednotlivé 
pojmenovává. 
Procvičuje prostorovou 
orientaci ve vztahu ke 
zrakovému postižení. 

Poznáváme sebe a druhé 
Co všechno dokážu říci – 
i beze slov 
Verbální a nonverbální 
komunikace 

 
Průřezová témata: 
 
Občan v demokratické 
společnosti 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Přesahy:  
 
ČJL, IT  
 Samostatně se podílí na 

tvorbě projektového úkolu, 
aplikuje vlastní a získané 
poznatky a dovednosti, 
přispívá vlastním názorem, 
kooperuje se skupinou. 

Autorská dílna 
Práce na projektu 
Vystoupení souboru 

Tyto výstupy jsou dány, ostatní se průběžně přidávají a pozměňují podle tematického 
obsahu předmětu, který se každý rok mění (s přihlédnutím k druhům postižení 
přihlášených studentů). 
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