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ABSTRAKT 

Tématem mé diplomové práce je charakteristika n kter ch specifik pr b hu 

vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  na vybran ch vysok ch 

kolách v R se zam ením na moravské univerzity. Teoretická ást této práce pojednává 

o klasifikaci zrakového posti ení, o nevidomosti jako to jeho nejt í form , o socializaci 

a integraci jedince se zrakov m posti ením a o psychologickém pohledu na jeho osobnost. 

St ejní kapitola tohoto oddílu je v nována formálnímu vzd lávacímu systému zrakov  

posti en ch se zam ením na charakteristiku speciálního i b ného základního a st edního 

kolství, jako  i na popis pr b hu a nále itostí studia osob se zrakov m handicapem  

na univerzit . Stranou nez stává ani zmínka o zvlá tnostech za le ování t ce zrakov  

posti en ch do pracovního procesu. Záv re nou kapitolu z teorie tvo í p ehled organizací 

zab vajících se pomocí studujícím i dosp l m zrakov  posti en m. Jmenovit  jde  

o instituce jako SONS, Tyfloservis a TyfloCentrum, podp rná univerzitní centra, 

rekvalifika ní st ediska ur ená v hradn  zrakov  posti en m osobám a agentury 

podporovaného zam stnání. Jádrem praktické ásti diplomové práce je smí en  v zkum 

s kvalitativními prvky. Klade si za cíl vysti ení specifik studia ú elov  vybran ch t ce 

zrakov  posti en ch student  na p ti zám rn  zvolen ch moravsk ch univerzitách  

v návaznosti na mo nosti následného pracovního uplatn ní. Na problematiku je nazíráno 

ze ty  úhl  pohledu: zajímá m  stanovisko samotn ch t ce zrakov  posti en ch student , 

pracovník  podp rn ch univerzitních center, TyfloCenter a agentur podporovaného 

zam stnání. Vyhodnocení dat získan ch na základ  v pov dí ty  zmi ovan ch subjekt  

je obsahem deváté kapitoly. Poslední kapitola je pak v nována reflexi v zkumného 

projektu. Záv r p iná í komplexní obraz o v sledn ch informacích, je  z v zkumu 

vyplynuly. 

 

 

Klí ová slova:  

T ké zrakové posti ení, nevidomost, zrakov  posti en  jedinec, socializace, integrace, 

pracovní uplatn ní, student s t k m zrakov m posti ením, podp rné univerzitní centrum, 

TyfloCentrum, agentura podporovaného zam stnání. 

 

 



ABSTRACT 

The topic of this thesis are problematic and specific issues of blind and visually impaired 

students during their studies at universities in the Czech Republic and their integration to 

the working process in comparaison to their abilities and possibilities. Theoretical part 

contains general knowledge about eye function and structure, about sight defects and 

visual impairmentsits from which the blindness is the most complex type of disability. 

Another essential issue concentrates on the processes of socialisation and integration. The 

most comprehensive thematic unit of this part includes the description of the formal 

educational system of visually impaired pupils or students with emphases on the 

characteristics of main primary and secondary school educational current. Integrational 

specifics of visually disabled people into the working process were not left asside our 

interrest as well. Final chapter of the theoretical part is dedicated to the role of non-profit-

making organisations and university centres providing the study support for blind and 

partially sighted people not only at university. We can mention for example Blind United, 

Tyfloservis, TyfloCentrum, supportive university centers, requalificational centers 

established primarily for sightless people and supported employment agencies. Praktical 

part is specialized on the description and realisation of the mixed research with superiority 

of the qualitative elements. It aims to do justice to specific studying process of 

purposefully chosen visually handicapped students at five intensionally sellected moravian 

universities in relation to the possibilities of consequent claiming their rights in the world 

of work. In comparaison with students‘ opinions we can also witness the point of view 

which is basis of meaning, sentiments and believes that certain supportive university 

centers, TyfloCenters and some non-profit-making organisations (especially supported 

employment agencies) experience. Gist of the nineth chapter of the thesis is the analysis 

and the interpretation of answers which those four mentioned subjects taking part in the 

recherche provided. Conclusive chapter of this essay offers us the look back at the key data 

gained in submitted survey and complete summary of the issue.  
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ÚVOD 

V dne ní dob  stát zaru uje prost ednictvím legislativních p edpis  v em lidem bez rozdílu 

nárok na vzd lání. D raz je kladen na spravedliv  a rovnocenn  p ístup k ák m  

i student m a na vytvo ení pokud mo no stejn ch ancí pro jejich uplatn ní. P itom je v ak 

nanejv  nutné zohled ovat individuální mo nosti a schopnosti studujících, p ihlí et 

k jejich znev hodn ním i smyslov m posti ením.  

Soudobá spole nost se za íná zbavovat neopodstatn n ch p edsudk  v i 

handicapovan m. Volí moderní p ístupy – integrované vzd lávání – spole nou v chovu  

a vzd lávání zdravotn  posti en ch a zdrav ch ák  a student  ve kolách b ného typu. 

Mezi adepty integrovaného vzd lávání pat í i t ce zrakov  posti ení studenti vysok ch 

kol.  

Jak koli handicap p edstavuje pro studenta za len ného do vzd lávacího procesu r zn  

stupe  omezení a vy aduje p ece jen ur it m zp sobem odli n  p ístup vyu ujícího. Dnes 

lze taková znev hodn ní kompenzovat, zmírnit i tém  odstranit. To se mimo jiné d je 

d slednou aplikací vhodn  zvolen ch pedagogick ch, speciáln  pedagogick ch, 

psychologick ch i jin ch metod nebo vyu itím odpovídajících speciálních kompenza ních 

pom cek. V n kter ch p ípadech posta í pouze ú eln  upravit prost edí. Jedná se 

nap íklad o odstran ní architektonick ch bariér bránících v pohybu t lesn  i zrakov  

posti en m student m. T m, jejich  zrakové vnímání je zachováno natolik, e mohou íst 

b n  text, lze pomoci nap íklad v b rem speciálního osv tlení, lupou i po íta ov m 

programem pro zv t ení písma. Neoceniteln m pomocníkem pro zrakov  posti ené 

studenty je osobní po íta  s hlasov m v stupem, kter  syntetick m hlasem zprost edkuje 

informace objevující se na monitoru. P ipojí-li se k n mu b ná tiskárna i skener, není pro 

u ivatele práce s digitálními i ti t n mi daty nikterak na p eká ku.  

     Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila problematiku specifik studia t ce 

zrakov  posti en ch student  na vysok ch kolách a jejich integraci do pracovního 

procesu p edev ím z toho d vodu, e jsem sama jedna z nich. Od narození trpím získanou 

totální slepotou obou o í. Mám zcela nezvratn  po kozenou sítnici, tudí  nedovedu 

rozeznat ani kontrast mezi sv tlem a tmou. Základní devítiletou kolní docházku jsem 

absolvovala v tehdej í Speciální základní kole pro nevidomé a slabozraké v Brn  - 

Pisárkách (nyní Speciální koly pro zrakov  posti ené Brno). Mo nost nav t vovat b nou 

základní kolu se „zdrav mi“ vrstevníky mi tenkrát bohu el dána nebyla. Integrace 
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zdravotn  posti en ch do systému b ného kolství byla spí e jen zále itostí hrstky 

odhodlan ch pedagog  a rodi . Nedostávalo se pot ebn ch zku eností, odborné literatury 

analyzující tuto problematiku, ani pat i ného legislativního o et ení. Chyb ly odpovídající 

instituce, které by u itel m a rodi m pomohly nejen odbornou radou, ale také zaji t ním 

p íslu n ch kompenza ních pom cek i asistencí p i jejich v b ru. 

     Kdy  jsem v roce 1999 ukon ila speciální základní kolu, rozhodla jsem se podat si 

p ihlá ku na V eobecné gymnázium. Za pomoci kompenza ních pom cek jako Picht v 

psací stroj a elektronick  hlasov  zápisník Eureka A4 se mi povedlo úsp n  slo it 

p ijímací zkou ky. Díky vst ícnému p ístupu vyu ujících a podpo e rodiny i pracovnic 

SPC jsem studium na gymnáziu zakon ila záv re nou maturitní zkou kou ve kolním roce 

2002 - 2003. 

P esv d ila jsem sama sebe i okolí, e jsem schopna vystudovat tuté  kolu jako intaktní 

vrstevníci a stát se tak plnohodnotn m lenem spole nosti, kter  má právo na pracovní 

uplatn ní odpovídající jeho mo nostem, schopnostem i pot ebám. Odbornou kvalifikaci 

d le itou pro následné pracovní uplatn ní jsem se rozhodla získat studiem  

na vysoké kole. Zvolila jsem si obor Sociální pedagogika se zam ením na pomáhající 

profese. Ji  od st ední koly, kdy zapo ala moje úzká dobrovolnická spolupráce 

s Mate skou kolou a Speciáln  pedagogick m centrem pro zrakov  posti ené, odbo kou 

Sjednocené organizace nevidom ch a slabozrak ch a pobo kou TyfloCentra, se formovala 

moje p edstava o budoucím zam stnání. M m p áním bylo pomáhat jakkoli 

znev hodn n m lidem za lenit se do intaktní spole nosti nap íklad v roli sociální 

pracovnice, sociáln  právní poradkyn , kolní v chovné poradkyn , zam stnankyn  

SONS, TyfloCentra i SPC. Doufám, e mi zvolen  studijní obor dopom e k realizaci 

zmín n ch p edstav o uplatn ní na trhu práce. Na univerzit  jsem v podstat  „první 

vla tovkou“ z ad t ce zrakov  posti en ch student . Univerzita tedy prozatím nena la 

dostatek d vod  ke z ízení st ediska pro pomoc student m se specifick mi nároky, které 

má dlouhou tradici nap íklad na Kated e matematiky VUT Praha (Tereza) nebo na 

Fakult  informatiky Masarykovy univerzity Brno (Teiresiás). Ve keré studijní materiály  

a specifické pot eby související s m m studiem si musím obstarávat sama. Stejn  jako 

ostatní studenti vyu ívám slu eb krajské a univerzitní knihovny. Neoceniteln m 

pomocníkem je pro m  po íta  s hlasov m v stupem, nebo  mi prost ednictvím internetu 

umo uje komunikovat s univerzitním portálem – získávat z n j materiály ke studiu, 

sestavovat si vlastní studijní plán a zapisovat se na zkou ky. Pot ebuji-li pomoc 
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v administrativních zále itostech, vychází mi vst íc pracovnice studijního odd lení.  

Velmi vst ícn  ke mn  p istupuje i v t ina vyu ujících. Mohu s nimi navazovat osobní  

i elektronick  kontakt, na jeho  základ  jsou ochotni poskytnout mi u ební texty, které 

mají k dispozici v ti t né i digitální podob . Je mo né se s nimi rovn  individuáln  

dohodnout o pr b hu písemn ch zkou ek. t stím pro mne bylo, e jsem se dostala do 

kolektivu kamarádsk ch a ochotn ch spolu ák , mezi kter mi funguje emocionální 

podpora a dobrá spolupráce p i studiu.  

Po úsp ném slo ení záv re n ch státních bakalá sk ch zkou ek pokra uji v navazujícím 

magisterském studiu. Dokonce se mi poda ilo uplatnit své jazykové znalosti jako lektorka 

v uky anglického a francouzského jazyka na základní kole. A koli se jedná o práci 

zasahující do mého oboru spí e okrajov  (napl uje jeho pedagogick  a sociáln  v chovn  

aspekt), znamená pro m  zdroj zcela nov ch praktick ch zku eností, jak v chovn   

a pedagogicky p sobit na mláde . V ím, e tyto cenné poznatky zcela jist  vyu iji p i 

hledání povolání, pro jeho  v kon jsem kvalifikována (sociální pedagog, sociální 

pracovník, sociáln  právní poradce apod.). Prost ednictvím své diplomové práce se 

vynasna ím zjistit, jak  náhled na vysoko kolské studium a následné pracovní uplatn ní, 

úzce související s integrací sociální, mají ti, je  se od mládí museli vyrovnávat s tímté  

posti ením jako já. I p es zvy ující se popularizaci problematiky zrakov  posti en ch 

v médiích se mezi „zdravou“ ve ejností najde spousta t ch, kte í v d sledku p ijímání 

myln ch i zkreslen ch informací slu ují absenci zraku u v ech nevidom ch  

s automatick m zaostáváním v mentální oblasti. Najdou se i tací, kte í jsou neochv jn  

p esv d eni, e nevidom  lov k kv li svému posti ení nem e, nesmí, nebo dokonce 

nemá právo nav t vovat stejné koly, ú astnit se toto n ch spole ensk ch aktivit  

a vykonávat obdobná povolání jako jeho vrstevník bez handicapu. Ráda bych rovn  

poukázala na to, e se v na í komunit  zrakov  posti en ch najde dosti takov ch, kte í se 

díky své píli, vynalo enému úsilí, ikovnosti, vytrvalosti a v born m studijním v sledk m 

jist  prosadí ve spole nosti a naplno tak vyu ijí p íle itost integrovat se do jejích vrstev. 

     Za cíl své diplomové práce si kladu objasn ní specifik pr b hu v chovn  vzd lávacího 

procesu u t ce zrakov  posti en ch (trpících totální nebo praktickou slepotou), kte í 

studují na n které z vysok ch kol i univerzit v R (se zam ením na regiony 

jihov chodní, ji ní, st ední a severní Moravy) a usilují o následné plnohodnotné uplatn ní 

na trhu práce. Na základ  vlastních zku eností a poznatk  t ch nevidících, kte í stejn  jako 

já nastoupili cestu vysoko kolského vzd lávání (spojenou s integrací do intaktní 
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spole nosti), nastíním jeho p ednosti a nedostatky. Pokusím se také o vysti ení shodn ch  

a rozdíln ch aspekt  pr b hu vysoko kolského studia nevidom ch student  na vysok ch 

kolách se specializovan mi asisten ními a digitaliza ními st edisky a bez nich. 

Soust edím se rovn  na zji t ní, jak  postoj k vlastnímu vzd lávání a mo nostem 

pracovního uplatn ní v návaznosti na zvolen  obor zaujímají samotní vysoko kol tí 

studenti, p ípadn  erství absolventi. Budu se té  zajímat, jak m p eká kám museli elit  

a na které instituce se obraceli s prosbou o radu a pomoc. Pouká i také na d le itost 

existence univerzitních st edisek pro pomoc student m se specifick mi nároky. 

V neposlední ad  m  bude zajímat úloha TyfloCenter, jejich  náplní je mimo jiné 

organizování projekt  a vzd lávacích aktivit pro podporu zam stnanosti t ce zrakov  

posti en ch osob, a agentur podporovaného zam stnání, je  t mto lidem práci p ímo 

zprost edkovávají. 

 

 

CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Z v e uvedeného áste n  vypl vá, jaké primární a sekundární cíle jsem si stanovila. 

T i t  celé práce bude spo ívat v její praktické ásti, tj. v zkumném projektu. V n m se 

zam ím zejména na srovnání specifik pr b hu vysoko kolského studia u malého vzorku 

t ce zrakov  posti en ch student , je  studují nebo erstv  dokon ili studium na 

vybran ch moravsk ch univerzitách (Univerzita Palackého Olomouc, Masarykova 

univerzita Brno, Univerzita Tomá e Bati Zlín, Ostravská univerzita Ostrava). Z rozhovor  

i dotazník  se studenty by m lo vyplynout, s jak mi p eká kami se p i studiu pot kali, 

kdo jim p i jejich p ekonávání nejvíce pomohl (pedagogové, podp rná univerzitní centra, 

TyfloCentra apod.). Dále m  bude zajímat, jestli se nápl  oboru, kter  si zvolili, shoduje 

s jejich nyn j ími p edstavami o budoucím pracovním uplatn ní. V neposlední ad  se 

vynasna ím zjistit, zda TyfloCentra v Olomouci, Brn , Zlín  a Ostrav  po ádají projekty 

na podporu pracovního uplatn ní t ce zrakov  posti en ch student  a absolvent  

vysok ch kol a zda je o n  z jejich strany zájem. Oslovím také n kolik agentur 

podporovaného zam stnání p sobících na Morav , abych si ov ila, jak  zaujímají k této 

problematice postoj. Druhotn m, av ak nemén  podstatn m ú elem v zkumu, bude 

vyu ití informací získan ch od v ech zú astn n ch subjekt  v praxi spole n  s návrhy 

e ení vedoucím ke zmírn ní zji t n ch nedostatk  i nesrovnalostí. 
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PRIMÁRNÍ CÍLE 

1. Srovnání pr b hu a úrovn  vysoko kolského studia vybran ch t ce zrakov  posti e-   

n ch student  z r zn ch univerzit v R a mo nosti jejich následného pracovního uplat-   

n ní s ohledem na jimi zvolen  obor. 

2. Zji t ní, jsou-li vysoko kol tí pedagogové ochotni a p ipraveni z pohledu student  

p izp sobit styl sv ch p edná ek a seminá  t ce zrakov  posti en m student m. 

3. P ínos a v znam práce podp rn ch univerzitních center pro t ce zrakov  posti ené 

studenty. 

4. P ínos a v znam práce TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání pro t ce 

zrakov  posti ené studenty a absolventy vysok ch kol. 

 

SEKUNDÁRNÍ CÍLE 

1. Navr ení podn t  pro zmírn ní i úplné odstran ní p ípadn ch zji t n ch nedostatk . 

2. Vyu ití získan ch informací za ú elem lep í informovanosti t ce zrakov  posti en ch   

student , jejich pedagog , pracovník  univerzitních st edisek, TyfloCenter i agentur  

podporovaného zam stnání. 

3. Budoucí zúro ení na erpan ch v domostí p i mém vlastním pracovním uplatn ní.  
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I.  TEORETICKÁ ÁST 
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1 KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTI ENÍ 

 

1.1 Oko jako idlo zraku  

Jedním z nejd le it j ích smysl , je  nám zprost edkovává kontakt s okolním sv tem,  

je zrak. idlem zraku je oko, které je ulo eno v o nici. Má kulovit  tvar o pr m ru 24 mm, 

jeho st na sestává ze t í vrstev: povrchové – vazivové, st ední – cévnaté a vnit ní – 

nervové. 

Jestli e u iníme pr ez okem, zaznamenáme, e se skládá z t chto ástí: 

- Rohovka – má vzhled ter íku, je irá, pr hledná, nemá cévy. Je nejcitliv j ím 

místem na povrchu lidského t la. 

- B lima – vytvá í vzadu za rohovkou celou zbylou ást vazivové vrstvy st ny oka. 

Je bílá, nepr hledná, obsahuje velmi málo cév a upínají se do ní okohybné svaly. 

- Duhovka – nachází se za rohovkou, v jejím centru je zornice. Její í i ovládají dva 

hladké svaly – sv ra  a rozv ra , které ídí mno ství sv tla vstupujícího do oka. 

Mno ství melaninového pigmentového barviva v duhovce ur uje barvu o í. 

- asnaté t leso – je to prstenec umíst n  za duhovkou, s ní  je spojen . Uvnit  

t lesa se nachází ciliární sval zaji ující akomodaci oka. Navíc toto t leso po cel  

ivot produkuje nitroo ní tekutinu. 

- Cévnatka – je to pokra ování asnatého t líska a na její vnit ní stran  se nachází 

sítnice.  

- Sítnice – je jedinou sou ástí nervové vrstvy st ny oka. Tato jemná blána vznikla 

z mozkového základu. Její základní vrstvou jsou fotoreceptory – ty inky a ípky.  

- lutá skvrna – místo nejost ej ího vid ní. 

- Ter  zrakového nervu – nachází se v sítnici sm rem dovnit  od luté skvrny. Tudy 

vstupují do oka sítnicové cévy a vystupují z n j nervová vlákna. 

- P ední o ní komora – je to prostor mezi rohovkou a duhovkou, vypln n  o ní 

komorovou vodou. 

- o ka – nachází se za p ední komorou. 
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- Zadní o ní komora – prostor mezi o kou a zadní plochou duhovky. 

- Sklivec – vypl uje dutinov  prostor mezi o kou a sítnicí, je ir  a rosolovit . (33, 

s. 15-17).  

  

1.2 Typy a stupn  zrakového posti ení 

Zrakové vady neboli zraková posti ení obecn  p edstavují po kození vid ní a s tím spojené 

obtí e p i zpracování zrakov ch podn t . Termínem „zrakové vady“ ozna ujeme 

nedostatky zrakové percepce r zné etiologie i rozsahu. Spadají sem onemocn ní oka 

s následn m oslabením zrakového vnímání, stavy po úrazech, vrozené i získané 

anatomicko-fyziologické poruchy. (14, s. 15). 

 

Autorky publikace Malé dít  s t k m posti ením zraku Kv to ová L. a Kudelová I. 

(1996) rozd lují zrakové vady do ty  skupin: 

a) Ztráta zrakové ostrosti 

P i této vad  má dít  obtí e s rozli ováním detail , i kdy  velké p edm ty m e vnímat 

velmi dob e. Zrakovou ostrost m íme Snellov mi optotypy. B vají znázorn ny 

formou bílé papírové tabulky, v ní  jsou umíst na písmena, íslice, obrázky nebo 

Pflügerovy háky. P ed ka d m ádkem je napsána íslice, která ur uje, z jaké 

vzdálenosti dít  dan  ádek p e te. U d tí s více etn m po kozením a u kojenc  je 

takové zam ení velmi obtí né. Proto se dá schopnost vid ní dít te lépe zjistit 

pozorováním a experimentováním. 

b) Posti ení zorného pole 

Zorn m polem ozna ujeme prostor, kter  dít  vidí v závislosti na po kození jeho 

zraku. Ztrátu zorného pole je obtí né zm it. Pokud je centrum zorného pole naru eno, 

dít  m e mít problém p i pohledu p ed sebe, a bude se tedy dívat stranou. Jestli e má 

dít  naru eno vid ní v horní, dolní nebo v postranní ásti zorného pole, nevnímá 

p edm ty, které jsou umíst ny na jeho opa né stran . Proto p i pohybu v prostoru na 

tyto p edm ty nará í. Mohou se projevit potí e s rozli ováním barev, zhor uje se vid ní 

za era a p i adaptaci na zm nu osv tlení. 
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c) Okulomotorické poruchy 

Jedná se o problémy p i koordinaci pohybu obou o í. Kdy  dít  sleduje p edm t  

v pohybu, pou ívá nejprve jedno oko, pak druhé, nikoli v ak ob  o i najednou. Dívá-li 

se na ur it  p edm t zblízka, stá í nap íklad jedno oko dovnit , druhé na stranu, nebo 

ob  o i dovnit , p ípadn  ob  do strany. Tato porucha se naz vá strabismus – ilhání. 

Projevuje se v innostech, které vy adují p esnost, tj. r sování, kreslení, uchopování 

p edm t  apod.  

d) Obtí e se zpracováním zrakov ch informací 

K atrofii o ního nervu dochází tehdy, je-li tento nedostate n  vy ivován. Nerv 

následn  odumírá a ztrácí tak schopnost vést zrakov  vjem z oka do mozku. V p ípad  

po kození zrakového centra v mozkové k e dochází k problém m p i zpracování 

zrakov ch podn t , tj. informací, a to i tehdy, není-li po kozeno ani oko, ani zrakov  

nerv. (23, s. 5). 

e) Poruchy barvocitu 

Pod pojmem „barvocit“ rozumíme schopnost vnímat a rozeznávat barvy. Dle Ludíkové 

a Stoklasové (2005) je „základem pro vnímání barev dostatek ípk  ve luté skvrn . 

Nacházejí se tam ípky pro ervenou, zelenou a modrou barvu. Poruchy barvocitu se 

mohou vyzna ovat nevyvinutím ípku pro jednu, dv  nebo v echny t i barvy. Pokud je 

barevné vnímání posti ené ve v ech t ech rovinách, hovo íme o achromatopsii  

a jedinec pak vnímá pouze ernobíle. Pro ernobílé vid ní, tedy vid ní za era i tmy, 

se na periferii sítnice, mimo oblast luté skvrny, vyskytují ty inky. Nejznám j í 

poruchou barvocitu je pravd podobn  daltonismus, tedy naru ené vnímání ervené  

a zelené barvy.“ (20, s. 9) 

 

Kv to ová- vecová (1998) v této souvislosti podot ká, e se bez ohledu na typy 

zrakov ch vad poruchy zraku je t  rozli ují podle stup  zrakového posti ení:  

- slabozrakost (pokles zrakové ostrosti pod 6/18 a  3/60 v etn ), která se lení do t í 

stup  – lehká, st ední a t ká, 
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- nevidomost (pokles centrální zrakové ostrosti po 3/60 – sv tlocit), která se rozli uje 

na praktickou (pokles zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 v etn ) a skute nou 

(pokles zrakové ostrosti pod 1/60 – zachoval  sv tlocit).   

- totální slepota (p edstavuje zachoval  sv tlocit s chybnou projekcí a  po ztrátu 

sv tlocitu). (14, s. 18). 

 

Zrak je pro v t inu lidí nejd le it j ím smyslem. Získávají jím v t inu informací  

o okolním sv t . Zrakové podn ty jim zprost edkovává idlo zraku – oko. Stru n  popis 

jeho stavby s d razem na jednotlivé vrstvy a ásti je nazna en v úvodu této kapitoly. Mezi 

lidmi se v ak vyskytují i tací, jejich  zrakové vnímání je n jak m zp sobem a z r zn ch 

p í in naru eno i po kozeno. Tito jedinci trpí n kterou zrakovou vadou i posti ením,  

o jejich  klasifikaci je pojednáno dále. Nejzáva n j í ze zrakov ch vad je beze sporu 

nevidomost – slepota. Práv  osobám prakticky a úpln  nevidom m je v nována tato práce.  
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2 NEVIDOMOST 

Nevidomost je nejt í zrakové posti ení d tí, mláde e i dosp l ch osob, jejich  zrakové 

vnímání je naru eno ve stupni slepoty. V pojetí r zn ch autor  se setkáváme s rozdíln mi 

definicemi slepoty (amarouzy). Nap íklad Flenerová uvádí, e „nevidomost je ve smyslu 

speciální pedagogiky vada zraku, která se projevuje úpln m nevyvinutím, úplnou (nebo 

tém  úplnou) ztrátou v konnosti zrakového analyzátoru a tím nemo ností zrakového 

vnímání. 

Jesensk  definuje slepotu jako „defekt obou o í, p i kterém nevznikají zrakové po itky.“ 

Podle sv tové zdravotnické organizace a její mezinárodní klasifikace chorob jsou osoby 

nevidomé ty, jejich  ostrost zraku s co nejlep í korekcí se pohybuje od maxima 3/60 

(po ítání prst  na t i metry) po stav, kdy jedinec nevnímá sv tlo. (17, s. 15). 

 

2.1 P í iny vzniku nevidomosti 

Ludíková (1998) uvádí, e se nevidomost neboli slepota podle doby vzniku d lí na: 

- Vrozenou – obvykle následky d di nosti, poru ení plodu v dob  prenatální, 

infek ní choroby matky v dob  gravidity (zard nky, syfilis, hore natá 

onemocn ní). 

- Získanou – choroby zrakového analyzátoru, poruchy v oblasti CNS, komplikace p i 

infek ních onemocn ních, tuberkulóza, diabetes, úrazy oka, p edávkování kyslíku. 

(17, s. 15-16). 

 

2.2 Kompenzace nevidomosti s vyu itím ostatních smysl  

Jak ji  bylo v e zmín no, nevidomost p edstavuje záva né posti ení, které ov em mo né 

v jistém ohledu p ekonat kompenzací, tj. náhradou chyb jících vjem  za pomoci ostatních 

nepo kozen ch smysl . Pro nevidomé je v d sledku jejich vady velmi obtí né seznamovat 

se s okolím, proto e nemohou komunikovat zrakem. Mají ztí enou orientaci, samostatn  

pohyb. Mohou mít zkreslené i neúplné p edstavy o okolním sv t , co  omezuje jejich 

pracovní uplatn ní.  
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Zrakov  handicap musejí kompenzovat sluchem, hmatem, n kdy pou ívají i ichu a chuti. 

Tím vyrovnávají fyziologickou i psychologickou stránku své osobnosti. 

N kte í auto i pova ují za jeden z nejd le it j ích kompenza ních faktor  sluch, nebo  se 

pomocí n j rozvíjí e , my lení i pam . Rozvoj sluchu je nepochybn  velmi d le it , 

nesmí v ak probíhat izolovan , ale ve spojitosti zejména s hmatem.  

Hmatov m vnímáním se zab vá nap íklad Litvak (1979) a lení jej na: 

1. Pasivní hmat – prost ednictvím druhé osoby. 

2. Aktivní hmat – haptika. 

3. Instrumentální hmat – zprost edkovan  za p isp ní jiné osoby. 

Pasivní hmat umo uje nevidomému získat zprávu o jednotliv ch vlastnostech p edm tu. 

Úplnou p edstavu o p edm tu si v ak podle mého mín ní takto vytvo it nedovede, nebo  

jeho ruku vede jiná osoba a poznávání p edm tu tedy závisí na stylu, jak m jej 

nevidomému ukazuje. 

Haptika zaujímá mnohem v znamn j í úlohu, jeliko  je p íslu n  objekt nevidom m 

aktivn  ohmatán a on si m e zcela samostatn  vytvo it p edstavu o celém p edm tu, jeho 

jednotliv ch vlastnostech, o umíst ní v prostoru. Aktivní hmat je nezbytn  pro osvojení 

pracovních návyk  a p i prostorové orientaci.  

Zprost edkovan  hmat je tzv. roz í ení hmatového pole ruky. To znamená, e nevidom  

pou ívá n jak  nástroj nebo ná adí. Typick m p íkladem je ch ze s bílou holí. 

Litvak tvrdí, e naru ení zrakov ch funkcí není tedy nep ekonatelnou p eká kou na cest  

k formování plnohodnotné osobnosti. (17, s. 16-17; 14, s. 7). 

 

Nevidomost je nejt ím zrakov m posti ením, je  mnohdy i p es pokrok v moderních 

v deck ch metodách a léka sk ch postupech z stává nezvratné. P esto e nevidomí 

nemohou ke vnímání okolního sv ta vyu ívat zrak, neznamená to, e by tento pro n  ztratil 

„barvy“, pestrost a rozmanitost. Chyb jící zrakové vjemy si mohou docela dob e 

vynahradit zapojením ostatních smysl  – sluchu, hmatu, ichu a chuti. T mi dost mo ná 

n kdy vnímá i v ci, je  „bystrému“ oku vidícího lov ka unikají, av ak „oku“ slepého se 

zdají barevné a uchu libozvu né. 
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3 SOCIALIZACE A INTEGRACE ZRAKOV  POSTI EN CH 

Socializace je proces vzájemného ovliv ování, za le ování, koexistence a kooperace, 

p em na individuální lidské bytosti v bytost sociální. Prost ednictvím socializace jedinec 

„vr stá„ do spole nosti, osvojuje si její normy, hodnoty, zvyky, oby eje, kulturní vzorce, 

pravidla chování. 

 

3.1 Socializace 

Proces socializace a s ní spojená kultivace osobnosti za íná ji  na ím p íchodem na sv t  

a kontaktem s matkou, je  je pro nás prvotním zdrojem sociální interakce. Jedinec  

od po átku p sobí sv m jednáním na okolí, je  na jeho podn ty ur it m zp sobem 

reaguje, ím  jej zp tnovazebn  ovliv uje. Jinak e eno, pr b h socializace tak do jisté 

míry závisí na individuálních charakteristikách a vlastnostech osobnosti projevujících se  

v chování. Podstatnou slo kou podílející se na utvá ení osobnosti t ce zrakov  

posti en ch je beze sporu jejich handicap. Spole n  s Ludíkovou a Stoklasovou (2005) 

m eme tedy konstatovat, e „socializace, p esn ji e eno spole enské za le ování osob 

zrakov  posti en ch do intaktní spole nosti, je dlouhodob  a slo it  proces. Na zdárném 

pr b hu a jeho úsp ném zakon ení se musejí podílet nejen samotní nevidomí, ale také 

spole nost, je  je obklopuje. Socializace zrakov  posti en ch osob je proces oboustrann  – 

ovliv uje a za le uje zrakov  posti eného mezi intaktní spole nost, ale zárove  p ibli uje 

sv t zrakov  posti en ch okolnímu prost edí.“ (20, s. 12). 

 

3.1.1 len ní socializace  

Na proces socializace a jeho etapy lze nahlí et z mnoha perspektiv. 

Sovák d lí socializaci do ty  stup  v závislosti na dosa itelnosti míry za len ní jedince: 

a) Integrace – naprosté za len ní jedince posti eného do okolní spole nosti bez 

nutnosti jakékoli pomoci i úpravy prost edí. Dosahuje ji zrakov  posti en  

jedinec, jeho  vada byla zcela p ekonána. 

b) Adaptace – p izp sobení posti eného jedince intaktní spole nosti, je  je 

uskute nitelné za ur it ch podmínek (nap . úprava pracovního prost edí). 
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c) Utilita – posti en  jedinec se m e ve spole nosti uplatnit, av ak pokud je na n j 

dohlí eno a jeho práce ízena a kontrolována. Tento stupe  je mo né také definovat 

jako sociální upot ebitelnost jedince. 

d) Inferiorita – segregace, vy azení ze spole nosti, jedná se o osoby s tak záva n m 

posti ením, e jsou zcela nesamostatné a závislé na pé i a pomoci jin ch. Tento 

stupe  socializace se vyzna uje tzv. sociální neupot ebitelností osob.“ (20, s. 12). 

 

Ludíková (1989) roz lenila proces socializace rovn  na ty i etapy: 

a) Elementární socializace – vztahuje se na období do jednoho roku dít te. Nejprve je 

dít  pasivní – pouze p ijímá podn ty z okolí, pozd ji na n  aktivn  reaguje a sv mi 

reakcemi zám rn  ovliv uje své prost edí. 

b) Rodinná socializace – probíhá do t í let ivota dít te. Dít  se u í b t lenem rodiny 

se sv mi právy, v sadami a povinnostmi (uklízení hra ek na místo apod.). V rodin  

dít  získává první návyky a zlozvyky, ovliv uje ji a je jí ovlivn no. 

c) Ve ejná socializace – na dít  ji  p sobí více vliv , v nich  se musí nau it 

orientovat. D le itou roli sehrávají vrstevníci, od kter ch se dít  u í d le ité 

postupy p i h e i práci, ale také od nich nap . získává nevhodn  slovník. Dále si 

dít  osvojuje p ijímání rolí dal ích dosp l ch figurujících ve v chovn  

vzd lávacím procesu. Dít  by v této fázi socializace m lo za ít nav t vovat 

p ed kolní za ízení. 

d) Sociální sou ití – tato fáze za íná nástupem dít te do koly. Dít  si uv domuje svou 

odli nost a u í se s ní vyrovnávat. Za íná se adaptovat v kolektivu, pod izovat se 

mu, ale také zaujímat svou pozici, reagovat na názory a regulovat si je. (20, s. 13). 

 

3.1.2 Rodina a prost edí zrakov  posti eného dít te 

Jak ji  bylo v e zmín no, elementární socializace má své ko eny v rodin , a  v ní p ijde 

na sv t dít  „normální“, nebo to s posti ením. V ichni rodi e si p ejí, aby se jim narodilo 

zdravé dít . Kdy  se v ak dozví od léka , e jejich dít  bude mít záva né problémy se 

zrakem, jsou pro n  tyto chvíle velmi t ké. Vyrovnání se s touto skute ností p edstavuje 
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nelehkou zkou ku pro partnersk  vztah rodi . Pro dít  je v ak d le ité, aby si matka  

i otec uv domili následující: 

„Dít  posti ené zrakov m handicapem pot ebuje p i v chov  stejné mno ství nejen lásky, 

ale i d slednosti jako dít  zcela zdravé.“ (23, s. 8). 

Rodi e obvykle nev dí, co si v takové situaci mají po ít, a proto se obvykle obracejí o radu 

k léka m nebo jin m pracovník m. Jen velmi málo rodin má to t stí, e se dozví  

o instituci, která poradenskou innost pro zrakov  posti ené d ti provádí. Pokud cht jí b t 

rodi e pro dít  dobr mi vychovateli, je d le ité, aby se seznámili nejen s teoretick mi 

znalostmi, ale také s praktick mi poznatky. Autorky Kudelová a Kv to ová v knize Malé 

dít  s t k m po kozením zraku doporu ují rodi m vyzkou et si na vlastní k i, jak dít  

vnímá okolní sv t. „Sta í k tomu pouze zavázat si o i átkem. Aby se v chova zrakov  

posti eného dít te vyvíjela zdárn , je nutné, aby se rodi e do asn  vzdali sv ch zálib  

a zábav, nebo je alespo  podstatn  omezili ve prosp ch v nování se dít ti. M li by 

ovládnout své emoce a zajistit tak v rodin  klidné a pohodové prost edí. Rodi ovská láska 

se neprojevuje tím, e se dít ti s posti ením vyplní v echna p ání. Taková v chova toti  

vede k sobectví a zbavuje dít  ve keré vlastní iniciativy. Lze jen souhlasit s my lenkami 

Ludíkové, Balunové a He mánkové (2001), podle nich  „vztah p im en  vad  dít te 

vychází z poznání, e zrakov  posti ené dít  je t eba milovat jako ka dé jiné. Dále zde 

musí b t trvalá snaha rodi  porozum t osobit m pot ebám a zvlá tnostem dít te. Rodi e 

by m li v souladu se skute ností v it, e jejich dít  je schopné se s vhodnou pomocí 

vyvinout v plnohodnotnou a samostatnou osobnost. M li by také v d t a mít konkrétní 

p edstavu o tom, jaké jsou skute né mo nosti zrakov  posti eného dít te a co pro n   

a s ním konkrétn  d lat, aby se tyto mo nosti úsp n  a naplno vyu ily v jeho prosp ch. 

Rodi e musí utlumit nebo odsunout do pozadí citovou stránku zrakové vady dít te a sna it 

se o e ení této náro né ivotní situace reáln . Dít  by rodi i m lo b t k innosti spí e 

povzbuzováno a lákáno, ne  aby se mu k ní odepírala p íle itost. Rodi e musí respektovat, 

e n které v ci zrakov  posti ení lidé musí d lat nebo se u it jin m zp sobem, ne  je tomu 

u vidících.“ (1, s. 16-17). 

Rodi e by si m li uv domit, e jejich dít  není jediné, které trpí t kou zrakovou vadou. 

Prost ednictvím poradensk ch slu eb i rehabilita ních soust ed ní je rodi m umo n n 

styk s rodinami, kde vyr stá rovn  stejn  posti ené dít . Taková setkávání by mohla 

prosp t nejen rodi m, ale i d tem samotn m. (31, s. 20). 
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Rodina zaujímá tedy v procesu socializace nezanedbatelnou úlohu. Probíhá v ní toti  

v chovné p sobení rodi  na dít . Práv  na volb  v chovn ch metod, cíl  a prost edk  

závisí v voj osobnosti dít te a jeho zdravého sebepojetí. „V chova je jednou ze základních 

sociálních funkcí spo ívající v permanentním formování osobnosti lov ka a jeho p íprav  

pro v kon sociálních rolí, jako  i sjednávání podmínek pro ivot jedince jako spole enské 

bytosti s mo ností konzumace kultury a seberealizace.“ (33, s. 27). 

V znam elementární fáze socializace nepodce uje ani Boto ová (2005). 

Spole n  s ní si znovu a znovu uv domujeme, e „na utvá ení osobnosti zrakov  

posti eného dít te se podílí hlavn  rodina a její zp soby v chovy. Rodi e sv mi postoji 

ovliv ují sebehodnocení dít te, utvá í slo ky sebepojetí a sebev domí, co  ovliv uje jeho 

za len ní do spole nosti a prosazení se v ní. S tím úzce souvisí v b r povolání. Dít  

zdrav  sebev domé si zvolí povolání úm rné sv m schopnostem.“ (2, s. 15). 

Stejn  jako osoby vidící vyr stají i osoby nevidomé v ur itém prost edí majícím vliv  

na jejich budoucí uplatn ní. Prost edí zrakov  posti eného by m lo b t podn tné, aby jej 

stimulovalo k dal ímu rozvoji a umo ovalo mu utvá et jeho schopnosti, intelekt a zdravé 

sebepojetí celé osobnosti. (2, s. 16).  

 

3.2 Integrace 

Hovo íme-li o procesu socializace, nelze v návaznosti na n j opomenout pojem 

„integrace“. V nau ném slovníku cizích slov z roku 1986, jeho  autorem je Klime , je na 

stran  297 termín „integrace“ definován jako zcelení, ucelení, sjednocení. Z domácích 

autor  se vymezení definice integrace nejvíce v nuje Jesensk . „Integraci ( kolskou) chápe 

jako „dynamick , postupn  se rozvíjející pedagogick  jev, ve kterém dochází 

k partnerskému sou ití posti en ch a intaktních na úrovni vzájemn  vyvá ené adaptace 

b hem jejich v chovy a vzd lávání a p i jejich aktivním podílu na e ení v chovn  

vzd lávacích situací.“ Pro takto zvolené pojetí pak u ívá termín „pedagogická integrace. 

(6, s. 78; 27, s. 11). 

Provázanost socializace a integrace je nejvíce z ejmá v Sovákov  pojetí. Autor uvádí: 

„Nejvy ím stupn m socializace je integrace jako: „úplné zapojení individua sti eného 

vadou, u n ho  byly d sledky vady zcela a beze zbytku p ekonány.“ (27, s. 12). 
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V poslední dob  se v souvislosti s termínem „ kolní integrace“ stále ast ji pou ívá pojem 

„inkluze“. V souladu s Müllerem (2001) jej chápeme následovn : „Inkluze p edkládaná 

jako „za len ní“ i „p ijetí“ dít te se zdravotním posti ením nap . do prost edí tzv. b né 

t ídy je n kdy pova ována za nutn  p edpoklad integrace. Jinak e eno „inkluze“ znamená 

vytvo it ve t íd  takové prost edí, které vítá a oce uje odli nost“ (27, s. 10). 

Michalík (2005) rozli uje integraci na ir í – tj. integrace ob an  se zdravotním posti ením 

do spole nosti – a integraci díl í – tj. integrace ve kole, v zam stnání, ve sportu,  

ve volném ase.  

Jesensk  (1995) hovo í o integraci sociální, pedagogické a pracovní. Provedl odstup ování 

socializace integrace a klasifikoval ji do devíti stup : 

- Plná integrace 

1. Sociáln  integrovan  jedinec – pln  se ú astní v ech spole ensk ch inností; 

- Vysoká integrace 

2. Inhibovaná ú ast – posti ení vyvolává ur itou nev hodu, dochází k mírnému 

omezení v plné ú asti; 

3. Omezená ú ast – jedinec se pln  neú astní spole ensk ch inností, negativní 

omezení ovliv uje jeho ivot; 

- St edn  vysoká integrace 

4. Zmen ená ú ast – ú ast na spole enském ivot  je omezena na komunitní vztahy 

(rodina, pracovi t ); 

- Nízká integrace / nízká segregace 

5. Ochuzené vztahy – omezení ve fyzickém, sociálním, psychickém v voji, 

nemo nost zlep ení; 

6. Redukované vztahy – udr ování vztah  jen k vybrané a omezené skupin  i 

jednotlivci; 

7. Naru ené vztahy – jedinec není schopen udr ovat trvalej í vztahy s ostatními lidmi, 

zm ny jeho chování p sobí negativn  i v prost edí p irozené skupiny; 

- St edn  vysoká segregace 

8. Odcizení 
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- Vysoká segregace 

9. Spole enská izolace – p ípady úplné segregace, schopnost míry socializace je 

nezjistitelná; 

- Segregace – opak integrace, posti en  se sám (nebo jej spole nost intaktních) 

vy le uje. (Jesensk , 1993, WHO) 

 

3.2.1 V voj kolské integrace 

Koncem devatenáctého a po átkem dvacátého století se projevují snahy o budování 

speciálních vzd lávacích ústav  a kol s tím, e je nutno d tem s posti ením poskytnout 

odpovídající vzd lání. Müller (2001) vysv tluje: „Otázkou tehdy nebylo, jak i jaké 

vzd lání poskytnout, n br  zda je v bec poskytnuto.“ (27, s. 17). 

Po roce 1950 dochází k rozvoji speciálního kolství a ústavnictví a vytvá í se nová 

pedagogická disciplína – speciální pedagogika. Její zakladatelé vycházeli z názoru, e 

práv  koncentrací d tí s posti ením a u itím odpovídajících speciáln  pedagogick ch 

metod a postup  lze nejlépe realizovat právo d tí s posti ením na vzd lání.  

V letech 1970-89 byly posti ené d ti vzd lávány ve kolách b ného typu jen v jime n . 

D lo se tak na p ání rodi , ale vzd lávání bylo ponecháno na v li a libov li u itel .  

Ve 2. polovin  80. let ve el v platnost kolsk  zákon . 29/1984 Sb., kter  nezaru oval 

právo na vzd lání s pou itím znakové e i nebo Braillova písma. Ne e il ani umíst ní 

zdravotn  posti eného dít te do b n ch kol, jedinou mo ností bylo absolvování kolní 

docházky ve speciálních za ízeních.  

Na po átku 90. let byly základní vztahy ve kolství upraveny zákonem NR . 564/1990 

Sb. O státní správ  a samospráv  ve kolství ve zn ní novel. Za nejd le it j í bylo 

pova ováno ustanovení 3 zákona, kde editel rozhodoval „o za azení d tí do speciálních 

mate sk ch kol a speciálních základních kol, základních kol, zvlá tních kol  

a kolsk ch za ízení jim slou ících a do pomocn ch kol,“, p i em  je nutné si v imnout  

i dal í v ty cit. odst. stanovícího, e do „základních kol se p ednostn  za azují d ti, které 

mají trval  pobyt ve spádovém obvodu koly...“ Tohoto ustanovení se dalo vyu ít p i 

umíst ní dít te s posti ením, které bydlelo v obvodu místní Z . (27, s. 23-24). 
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1. ledna 2005 nabyl ú innosti nov  zákon . 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, 

st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolsk  zákon).  

„Nov  je podle tohoto zákona pojímáno vzd lávání ák  se speciálními vzd lávacími 

pot ebami, zejména uplatn ním jejich práva na vzd lání pomocí specifikovan ch forem  

a metod a na vytvo ení zvlá tních podmínek, které jejich vzd lávání umo ní. Zm nou 

v této souvislosti je, e zákon podporuje propojení speciálního kolství se kolami b ného 

typu a do jisté míry posiluje tendenci k individuální integraci ák  se speciálními 

vzd lávacími pot ebami do „b n ch kol “. (26, s. 237). 

 

Klí ov mi termíny této kapitoly jsou procesy socializace (zespole en ování) a integrace 

(za len ní do spole nosti), které mají v ivot  ka dého jedince, tedy i lov ka s t k m 

zrakov m posti ením, nezastupiteln  v znam. Osobnost t ce zrakov  posti eného  

je t mito procesy celo ivotn  formována a utvá ena, p i em  má jejich pr b h vzhledem  

k záva nosti handicapu svá specifika. T ce zrakov  posti ené dít  se nejprve za le uje  

do spole nosti prost ednictvím vliv  rodiny, v ní  za íná v chovn  proces. Pozd ji 

p icházejí ke slovu vrstevnické skupiny a kolské instituce. Proces socializace se tak 

p irozen  prolíná s procesem integrace, o n m  prvotn  hovo íme v souvislosti se 

za len ním dít te s t k m zrakov m posti ením do koly „b ného“ typu. kolská 

integrace je p edstupn m za len ní jedince do spole nosti – její hierarchie a vztah  – a co 

mo ná nejplnohodnotn j ím uplatn ním se v ní. 
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4 PSYCHOLOGICK  POHLED NA OSOBNOST ZRAKOV  

POSTI ENÉHO  

 

4.1 Postoj spole nosti i samotn ch nevidom ch ke zrakovému posti ení 

Spole nost zaujímá v i sv m handicapovan m len m r znorodé postoje vykazující 

ur ité rysy a charakteristiky. Lze se domnívat, e jsou ovlivn ny nedostate nou 

informovaností ve ejnosti o handicapovan ch a specifice v projevech jejich osobnosti 

nepochybn  s posti ením související. Projevuje se v nich sklon vid t v echny 

handicapované stejn , ablonovit  a nediferencovan . Jde ov em o velk  omyl, proto e 

mezi posti en mi lze, obdobn  jako mezi zdrav mi lidmi, spat ovat osobité rozdíly. Je 

nanejv  z ejmé, e nap íklad zrakové posti ení p sobí na osobnost jeho nositele jinak ne  

mentální, sluchov  i pohybov  handicap. Dokud budou lidé mít o r znorod ch skupinách 

posti en ch spoluob an  nízké pov domí a neprobudí v sob  zájem informa n  se 

obohatit v tomto sm ru, zako ení se v nich lp ní na zafixovan ch stereotypech se sklonem 

je spí e odmítat, ne li se pokusit p ivyknout, e i oni jsou plnohodnotn mi lidmi. 

V postojích laické ve ejnosti k jakkoli posti en m podle Vágnerové (2002) existuje 

ambivalence, je  má pramálo spole ného s rozumov m posouzením dané situace. Na jedné 

stran  vypl vá z neznalosti tematiky, na stran  druhé sv d í o nevyrovnaném vztahu ke 

skute nosti, e tyto osoby mezi námi ijí a v poslední dob  jsou pon kud více vid t na 

ve ejnosti, vyvolávajícím obavy a úzkost. (32, s. 12). Vágnerová dále vysv tluje, e  

„v emocionální rovin  mívá postoj dv  slo ky, které se docela dob e mohou vyskytovat 

spole n : negativní, s tendencí posti ené odmítat, izolovat i p ímo pronásledovat, nebo 

pozitivn  protektivní, s tendencí je litovat a pe ovat o n .“ (32, s. 13).  

Vztáhneme-li nyní tato tvrzení na zrakov  posti ené, na jejich  specifick  pr b h 

vysoko kolského studia je tato práce zam ena, m eme se na dal ích ádcích op t op ít  

o tvrzení v e citované autorky. Vágnerová (2002) ve své publikaci Oftalmopsychologie 

d tského v ku poukazuje na fakt, e problémem b vá rovn  integrace zrakov  

posti en ch do spole nosti a její schopnost tyto jedince absorbovat. To se t ká p edev ím 

integrace d tí se zrakovou vadou do „normálních“ kol, co  je dnes ji  docela b né. Dal í 

obtí e jsou spojeny se za le ováním zrakov  posti en ch do zam stnání a jejich sou ití 

s ostatními v míst  bydli t . N kter m zrakov  posti en m v ak nebyla dána mo nost s ít 
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se s okolím natolik, aby si v n m vytvo ili hodnotné p átelské i sousedské vztahy. Ti pak 

dávají p ednost pouze spole nosti rodiny, p ípadn  enkláv  stejn  znev hodn n ch. „ ivot 

v rodin , v ústavu nebo v komunit  stejn  posti en ch m e p edstavovat ur itou izolaci, 

av ak na druhé stran  zde b vají posti ení jedinci v mnoha oblastech uspokojováni lépe, 

ne  kdyby byli vystaveni tlaku norem zdravé populace. Vlivem spole ného zp sobu ivota 

si b vá jednání posti en ch skute n  více podobné, ne  kdyby ili v r zn ch podmínkách, 

a tak se laická ve ejnost dále utvrzuje v p edstav  stereotypu chování lidí se zrakov m 

handicapem. Izolace zrakov  posti en ch m e zv it riziko takové zm ny osobnosti, 

která postupn  ím dál více znemo uje alespo  základní integraci do zdravé populace.“ 

(32, s. 14). 

Intaktní lidé si uv domují, e posti ení jsou akceptováni spole ností s rozpaky. Názory 

spole nosti se s mín ním samotn ch posti en ch shodují v aspektu, e je posti en  

nejsnáze p ijímán ve vlastní rodin . I v tomto p ípad  m eme hovo it o izolaci, a koli se 

nejbli í prost edí jeví b t subjektivn  nejbezpe n j í. Spole nost v ak nelze z tohoto 

hlediska pova ovat za p íli  bezpe nou, nebo  p íli  ochranitelsk  p ístup nejbli ích 

zrakov  posti enému ve svém d sledku kodí. lenové rodiny mohou toti  zastávat 

p esv d ení, e nevidícímu je mezi nimi nejlépe, v dy  jsou tu neustále pro n j, kdyby 

n co pot eboval, znají ho v podstat  od narození, tudí  mu nezbytn  musejí nejvíce 

rozum t. Nech  jako názorn  model takového jednání poslou í p ípad mladého 

nevidomého mu e, jen  po absolvování praktické koly z stal bez zam stnání, nemá 

k dispozici ani nabídku vhodn ch volno asov ch aktivit, tudí  tráví p evá nou ást 

v edních dní doma o samot , zatímco jeho rodi e a sourozenec je tráví v práci. Zatou í-li 

po zábav  i spole nosti vrstevník , by  stejn  posti en ch, prosazuje se jen velmi obtí n . 

Jeho snaha o ob asné povyra ení b vá devalvována slovy prarodi : „Pro  bys musel 

n kam chodit, v dy  nejlépe je ti s námi doma.“ D de ek a babi ka tohoto mladíka 

zdaleka nejsou jediní, kdo p ijal tento konzervativní postoj za vlastní, p i em  si ani 

zdaleka neuv domují, k jakému zbrzd ní osobnostního rozvoje handicapovan ch m e 

vést. 

Zrakov  posti ení lidé i ti s pohybov m handicapem v í, e by „zdraví“ pro n  nanejv  

z ídili ústav „nejlépe hodn  daleko od lidí“. (32, s. 15). I v jin ch projevech t chto osob 

byl z ejm  pocit, e zdraví o spolu ití s nimi nejeví zájem, proto z jejich strany o ekávali 

spí e vyh bav  postoj. S ohledem na v e uvedené informace m eme konstatovat, e  

i posti ení mají své postojové stereotypy, v nich  se upev ují pocity uk ivd nosti  
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a nespravedlnosti v i intaktním bez ohledu na to, jsou-li zaujímány oprávn n  i nikoli. 

Lze je stru n  a obecn  vyjád it takto: „Zatímco my chceme, oni ne – nebudeme se tedy 

sna it o jejich p íze “. (32, s. 14). 

 

4.2 Charakteristika zrakového posti ení z psychologického hlediska 

Carl Rogers, p edstavitel humanistické psychologie a na klienta orientovaného p ístupu 

v sociální práci, konstatuje, e handicap do zna né míry ovliv uje sebepojetí jedince.  

Je známo, e se lidé cht jí chovat v souladu s jejich sebeobrazem. Utvá ení sebeobrazu 

napomáhá ji  od d tství rodina. Pracovníci rané pé e, SPC i jiní odborníci by tedy m li 

rodi m vysv tlit, jak u sv ch d tí p edcházet vytvo ení negativního sebepojetí. Ve shod  

s Rogersem se domníváme, e „jako nejvhodn j í p ístup k posti enému a k jeho 

v chovnému formování lze doporu it p sobení prost ednictvím pozitivního hodnocení.  

To znamená, e d ti cítí, e rodi e a dal í lidé je pozitivn  oce ují i tehdy, kdy  jejich 

pocity, postoje a chování nejsou ideální. Sem lze za adit i pro ívání vlastního handicapu. 

Rodi e a pedagogové by m li u dít te napomáhat v budování adekvátního vztahu k vad , 

um t ji p ijímat, co  je mnohdy pro n  i pro dít  samotné celo ivotní úkol.“ (33, s. 28). 

Zraková vada podobn  jako jiná posti ení ovliv uje celou osobnost dít te i jeho psychick  

v voj v závislosti na charakteru handicapu (diagnóza), jeho záva nosti, ale asto i na dob  

nebo etiologii (p í inách) jeho vzniku. Dle Vágnerové (2002) je pro ur ení hloubky 

zrakového defektu podstatná míra zrakové ostrosti. Zraková ostrost je p esnost vizuální 

diferenciace a m í se z hlediska schopnosti vid t na blízko nebo na dálku. Rozsah 

zrakového vnímání, tzn. funk nost zorného pole souvisí se schopností pohybu v prostoru  

a získávání informací. Zorné pole m e b t vlivem r zn ch druh  o ních onemocn ní 

omezeno v periferii, centrální oblasti nebo celkov .  

Z p edchozích ádk  lze odvodit, e zrakové posti ení je irok m a komplexním pojmem 

zahrnujícím mno ství omezení a vad zraku. Ztoto uji se s následujícím pojetím: „Zrakové 

posti ení je obecn  pojem ozna ující skupinu velmi r znorod ch onemocn ní a poruch, 

které mají spole né jenom to, e n jak m zp sobem omezují schopnost zrakového 

vnímání.“ (32, s. 16). 

Etiologie ur uje rozsah handicapu, tj. zda jde o izolovanou zrakovou vadu i kombinované 

posti ení. Spolupodílí se mimo jiné na psychosociálním v znamu onemocn ní – postoje 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 32 

 

rodi  a iroké ve ejnosti. Vedle etiologie hraje v znamnou roli té  doba vzniku zrakové 

vady. Vrozen  defekt neb vá subjektivn  tolik traumatizující, n br  p edstavuje v t í zát  

pro psychick  v voj. Získan  defekt znamená nezvratnou ztrátu ji  získan ch kompetencí, 

z toho d vodu p sobí jako trauma. „Vrozené posti ení má nejv t í v znam pro ran  v voj, 

proto e negativn  zasahuje do uspokojování základních psychick ch pot eb dít te, 

modifikuje jeho základní strategie a postoj k ivotu. M ní ve v t í mí e rodi ovské postoje 

k dít ti, které je ji  od po átku v voje hodnoceno jako handicapované. Z psychologického 

hlediska je jedinec, kter  alespo  po ur itou dobu dokázal svou normalitu, akceptován lépe 

ne  dít  s vrozen m handicapem.“ (32, s. 18).  

 

4.3 V voj osobnosti zrakov  posti eného z hlediska v ku 

Aby nedocházelo k senzorické deprivaci a sociálnímu zaostávání zrakov  posti eného 

dít te, je t eba pro jeho rozvoj zajistit dostatek podn t . Velk  v znam má z tohoto úhlu 

pohledu kolní v k a období dospívání. kola v razn  napomáhá zrakov  posti enému 

k rozvoji konkrétních v domostí a dovedností, s ím  je samoz ejm  úzce spojen v b r 

navazujícího st edo kolského, p ípadn  vysoko kolského studia a následná volba povolání. 

Zákonitosti t lesného i psychického v voje jedince jsou známé z v vojové psychologie. 

Jednotlivá stádia jsou stanovena s ohledem na posloupnost v ku, p i em  platí, e v voj 

t lesn ch a psychick ch funkcí nemusí probíhat soub n  a rovnom rn , tzn. po stejn  

velk ch krocích. V voj lov ka se zrakov m posti ením prochází obdobn mi fázemi. 

Následující ádky jsou v novány spí e v voji osobnosti zrakov  posti eného, tj. 

psychickému v voji. „Psychick  v voj zrakov  posti eného dít te prochází sice stejn mi 

v vojov mi fázemi jako v voj dít te zdravého, ale má i svoje specifické znaky, kter mi se 

od obecné normy m e li it. Platí zde tyto základní p edpoklady: 

1. Ka dá osobnost se vyvíjí pod vlivem prost edí.  

2. Následkem zrakového defektu p sobí toto prost edí jinak ne  za normálních 

okolností. 

3. Zrakov  posti en  jedinec reaguje na své okolí a v jeho chování se odrá í nejen 

jeho zraková vada, ale i v chovné postoje rodiny a dal í sociální vlivy.“ (32, s. 20). 
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Vzhledem k tomu, e jádro v zkumu, jen  je sou ástí diplomové práce, je zam eno 

na vysoko kolské studenty (nacházející se z hlediska v vojové psychologie v etap  rané 

dosp losti), je t eba nastínit popis kolního období, dospívání a adolescence. Tyto fáze 

m ly dle mého mín ní nejv t í vliv na utvá ení stabilních rys  jejich osobnosti,  

je  se bez pochyby projevily v profilu jejich studijní dráhy a podepí í se i na tom,  

jak se postaví k mo nostem budoucího profesního uplatn ní. 

4.3.1 kolní období 

Nástup do koly je d le it m sociálním mezníkem. U posti en ch d tí funguje i jako 

potvrzení ur ité úrovn  normality. Zrakov  posti ené d ti mívají nerovnom rn  

rozvinuté schopnosti a dovednosti pot ebné pro zvládnutí kolních nárok . Nástup  

do koly lze proto n kdy charakterizovat jako krizi identity handicapovaného dít te. 

Pokud mo no úsp né vyrovnání se s po adavky a nároky kolského za ízení závisí na 

mnoha faktorech spojen ch se zráním, genetickou dispozicí, u ením a v neposlední 

ad  se zku enostmi ovlivn n mi prost edím, v n m  dít  vyr stá. U zrakov  

posti en ch je závislost na prost edí daleko v t í ne  u „zdrav ch“ kolák . asto 

pot ebují specifické vedení respektující jejich stav. Podstatn  vliv má kvalita rodinného 

prost edí, eventueln  zku enosti získané v p ed kolním za ízení.  

Pro mnohé zrakov  posti ené áky je za azení do speciální koly spojeno s odchodem 

od rodiny a se zásadní zm nou ivotního stylu. N kte í to mohou obtí n  sná et. 

Umíst ní do internátu m e pro dít  znamenat ztrátu rodinného bezpe í a zázemí nebo 

zpochybn ní p edstavy o v emocn ch rodi ích, kte í jej najednou dokázali nechat  

v pé i neznám ch lidí. V tomto p ípad  znamená nástup do koly skute n  zm nu 

radikální, nebo  se dít  musí adaptovat nejen na kolu, ale také na pobyt v internát . 

Vágnerová (2002) vyslovuje názor, e „ ivot v internátní kole klade mnohem více 

nárok  ne  b ná kola a posti ené d ti b vají navíc v pr m ru mén  zralé a h e 

disponované ne  d ti zcela zdravé.“ (32, s. 22). Z vlastní zku enosti mohu zodpov dn  

íci, e bych stanovisko autorky o ni í emocionální vyzrálosti a men í disponovanosti 

tolik negeneralizovala. Nepochybuji, e odlou ení od rodiny je pro nevidomé dít  

mnohdy stresující a p iná í negativní pocity jako stesk i odcizení. V ím v ak,  

e pobyt na internát  se m e pro dít  stát i dobrou „ kolou ivota“ – podporuje 

samostatnost v rozhodování i vykonávání nejr zn j ích inností (vychovatel narozdíl 

od rodi  není v dy po ruce, aby bez prodlení sp chal ku pomoci), utvá í pocit 
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sounále itosti a solidarity s vrstevníky, posiluje ducha vzájemné pomoci a kolektivní 

spolupráce.  

Ani integrace t ce zrakov  posti eného dít te do b né koly nep iná í 

bezproblémové e ení situace. Dít  se musí p izp sobit po adavk m vyu ování, 

autorit  u itele, ale i skupin  „zdrav ch“ spolu ák . Jestli e zrakov  posti enému dít ti 

chyb jí p edpoklady pro vyrovnání se s v ukov mi nároky i sociální adaptace  

za ztí en ch podmínek, m e pro ívat neúsp ch, jen  bude p sobit traumaticky. 

V „b né“ kole získá dít  v t í zku enost s postoji ve ejnosti ke zrakov  posti en m 

práv  prost ednictvím chování spolu ák , kte í tímto zp sobem vyjad ují názory sv ch 

rodi . „Ty neb vají v dycky jen ohleduplné, pozitivní a akceptující, ale i odsuzující, 

zavrhující s d razem na nízkou hodnotu posti eného jedince obecn . Náro nost této 

situace a strach ze selhání m e nep ízniv  ovlivnit i postoje rodi  handicapovaného 

dít te.“ (32, s. 23). 

Pokud zrakov  posti ené dít  integraci zvládne, m e b t pro n j p ínosem v oblasti 

socializace, zachování rodinn ch vztah  a v voje identity jeho osobnosti. Bude se tak 

na v t inovou spole nost snadn ji adaptovat ne  dít , které pob valo pon kud 

izolovan  v internátní kole.  

Chceme-li kolní období charakterizovat komplexn , m eme se ztoto nit  

s Vágnerovou (2002), která hodnotí kolní období z hlediska svého základního 

zam ení jako fázi „píle a sna ivosti. D le itou roli má kolní v kon, kter  m e pro 

rodi e zrakov  posti eného dít te fungovat jako kompenza ní prost edek, d kaz 

relativní normality dít te. V kon a zejména jeho sociální ocen ní mají zna n  v znam 

pro sebehodnocení dít te. V p ípad  zrakov  posti eného áka je v t í riziko 

extrémního p ístupu k hodnocení (nadm rné tolerance nebo negativní anticipace), 

zejména ve srovnání se zdrav mi d tmi. Mlad í kolák uva uje konkrétn  a realisticky, 

akceptuje skute nost jako danost. Tímto zp sobem posuzuje i sv j handicap a vlastní 

ivotní situaci.“ (32, s. 26). 

Rodi e zrakov  posti en ch d tí se mnohdy upínají na jejich kolní v kon. Úsp nost 

dít te ve kole slou í jako kompenza ní prost edek k vyrovnání se s defektem. 

P evá n  se objevuje v rodinách, kte í se s posti ením svého dít te dosud adekvátn  

nesmí ili. kolní úsp ch dít te, by  relativní, poskytuje rodi m náhradní uspokojení, 
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jeliko  je potvrzením kladn ch vlastností dít te a jeho normality ve srovnání 

s intaktními vrstevníky. 

 

4.3.2 Dospívání 

Období dospívání je osamostatn ním se z vazby na rodinu a po átkem hledání vlastní 

identity. Pro zrakov  posti eného jedince m e b t emancipace z rodiny obtí n j í ne  

za normálních okolností. Dal í zát  pro nevidící pubescenty p edstavuje v b r 

navazujícího st edo kolského nebo vysoko kolského studia i volba vhodného povolání. 

Puberta b vá slo itá i pro rodi e zrakov  posti en ch – zejména tehdy, pokud 

zaujímají p íli  ochranitelsk  postoj a není pro n  jednoduché smí it se s tím, e se dít  

bude z jejich pé e chtít asem vyvázat. S rozvojem osobnosti na konci puberty 

souvisejí dva d le ité mezníky – ukon ení základní koly a volba povolání (je  m e 

znamenat i pokra ování v dal ím studiu).  

„Pro zrakov  posti ené dít  je puberta náro n j í. Na jedné stran  jej zat ují 

nedostatky n kter ch kompetencí (nap íklad obtí e v orientaci u d tí s omezen m 

zorn m polem, sociální nezku enost atd.). Na druhé stran  si pubescent stále více 

uv domuje d sledky omezujícího sociálního tlaku, kter  jej hodnotí jinak ne  „zdravé“ 

a nedovolí mu toté  co jim. Pubescent se setkává s ur itou sociální bariérou omezující 

jeho dal í seberealizaci (nap íklad profesní volbu). V rámci pubertálních zm n 

osobnosti se u zrakov  posti en ch objevuje i revolta, negativismus v i subjektivn  

nep ijateln m projev m spole nosti, nap íklad soucitu, ohled m, které u  svou 

existencí zd raz ují nekompetentnost handicapovaného (nap íklad nabízení pomoci p i 

b n ch p íle itostech).“ (32, s. 30-31). 

V období dospívání dochází k r zn m zm nám v osobnosti zrakov  posti eného, které 

vyvolávají pocity nejistoty a zpochyb ují p edstavu o bezpe nosti sv ta, v n m  by byl 

pubescent kladn  p ijímán. Pot ebnou pozici nezískává pubescent automaticky – musí 

si ji vydob t sv mi v kony, ale i úrovní sociálního chování.  

V dob  dospívání je dít  konfrontováno s vlastním handicapem, av ak pon kud jin m 

zp sobem ne  d íve. Kdy  poznává samo sebe, uv domuje si, e jeho posti ení má 

trval  charakter a e jej musí brát jako sou ást vlastní identity.  
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Konkrétní p edstavu o období dospívání sv m pojetím pomáhá dokreslit Boto ová 

(2005). „V tomto období se v razn  m ní jednotlivé slo ky osobnosti, hledání smyslu 

vlastního ivota je u zrakov  posti en ch osob daleko obtí n j í ne  u vidoucích 

pubescent . Jeho ohro ení se m e projevit v pocitech nejistoty, strachu ze ztráty 

aspo  p ijatelné role a ádoucí pozice mezi lidmi.“ (2, s. 12). 

 

4.3.3 Adolescence 

„Adolescence je obdobím dal ího rozvoje identity a fází p ípravy na povolání (jako 

sou ásti této identity). Pro zrakov  posti ené je nejv znamn j í skute ností, e se na 

konci tohoto období za azují, v rámci nástupu do zam stnání, mezi zdravé.“ (32, s. 36). 

Pro n které zrakov  posti ené je to úpln  nová zku enost, která m e b t dal ím 

zdrojem krize identity. Adolescent má mo nost uvolnit se z vazby na rodinu a získat 

pocit jistoty ve vztazích s vrstevníky. Pro zrakov  posti eného v tomto v ku je rovn  

v znamné partnerství, je  mu p iná í potvrzení vlastní p ijatelnosti a normality.  

P echod ze st ední nebo u ovské koly do zam stnání je pro zrakov  posti eného 

dal í zm nou. Jako nejd le it j í se jeví, e se za adí do spole nosti zdrav ch. N kte í 

posti ení jsou touto situací stresováni, nebo  musejí zvládnout roli handicapovaného 

zam stnance a zárove  se vyrovnat s postojem intaktních spolupracovník . Chování 

„zdrav ch“, a  je jakékoli, mají posti ení sklon interpretovat jako reakci na své 

znev hodn ní. A koli si zrakov  posti ení mohou vykládat chování koleg  nesprávn , 

nelze se vyhnout konstatování, e jej mnohdy ovliv ují p edsudky o posti en ch  

a neopodstatn n mi generalizacemi. Ob  strany b vají na vzájemn  kontakt 

nedostate n  p ipraveny, proto za azení do pracovního procesu má pro ob  strany 

povahu zát ové situace.  

„Pracovní skupina v t inou nepot ebuje, aby její nov  len vynikal. Profesionální role 

má s rolí áka spole né pouze to, e vy aduje konformitu. K nespokojenosti p istupuje 

i ur it  diskonfort dan  asov m omezením, délkou pracovní doby, ranním vstáváním 

apod. Adolescenti jej pro ívají jako ztrátu svobody a nep íjemnou zát .“ (2, s. 13). 

Ani role nezam stnaného zrakov  posti eného se neobejde bez obtí í. Riziko 

nenalezení vhodného pracovního uplatn ní m e ohrozit napln ní pot eby 

seberealizace. Posti en  pova uje za p í inu svého neúsp chu handicap  
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i za p edpokladu, e to není pravda. Neschopnost najít si zam stnání zvy uje jeho 

závislost na rodin . Existuje reálné nebezpe í, e kdy  se s rolí nezam stnaného p íli  

ztoto ní, p estane se po n jakém ase poohlí et po p ijatelné práci. Platí to zvlá t  

tehdy, pokud mu invalidní d chod poskytne alespo  minimální pot ebné materiální 

zaji t ní. „Jestli e ztratí sebed v ru nebo zpohodlní, p ijme takov  ivotní styl jako 

definitivní e ení vlastního ivota.“ (2, s. 13). 

V adolescenci se tedy zcela uzavírá období bezstarostného mládí, s dokon ením kolní 

docházky a nástupem do práce p ichází zodpov dnost, ohla ující p íchod nové ivotní 

etapy. „Charakteristick m rysem pro adolescenci je dosa ení dosp losti, co  má pro 

zrakov  posti ené velk  v znam v sociáln -právní oblasti. Dosa ením osmnácti let 

v ku v t ina t ce zrakov  posti en ch za íná pobírat invalidní d chod.“ (2, s. 14). 

 

Zrakové posti ení v razn  ovliv uje celou osobnost jeho nositele. Není to v ak pouze 

on, kdo m e vykazovat jisté potí e s adaptací na vadu. Pro p íslu níky tzv. „normální“ 

spole nosti m e zrakov  handicap p edstavovat v t í p eká ku ne  pro posti eného 

jedince. V d sledku toho si pak osvojují r znorodé postoje, asto zbyte né  

a neopodstatn né. Av ak ani komunita osob se zrakov m posti ením si pod vlivem 

vlastních zako en n ch p edsudk  nevytvá í bezproblémové vztahy se „zdrav mi“ 

lidmi. Opravdová komunika ní i jiná nedorozum ní vznikají tehdy, jestli e se intaktní 

v t ina i znev hodn ná men ina staví v i druhé stran  do pozice charakterizované 

stanoviskem: „Oni jsou jiní ne  my, my se od nich té  li íme, tudí  si nem eme 

rozum t.“ Mnohé „bariéry“ na obou stranách by se snad díky tro e vzájemné tolerance, 

úcty a pochopení pro individualitu v bec nevytvo ily. Postoje spole nosti v i lov ku 

s t k m zrakov m posti ením, ale i postoje samotného jedince v i vad  pak spolu 

s dal ími vlivy napomáhají k formování jeho osobnosti v jednotliv ch stádiích v voje. 

Vzhledem k zam ení této práce na formální vzd lávání zrakov  posti en ch, jejich 

studium na vysoké kole a následné pracovní uplatn ní, se jako nejv sti n j í jevilo 

podrobn  popsat období kolního v ku, dospívání a adolescence. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 38 

 

5 FORMALIZOVANÉ VZD LÁVÁNÍ ZRAKOV  POSTI EN CH 

„V sou asné dob  se ji  da í stále více d tí a mláde e se zrakov m posti ením zapojovat 

do aktivit spole n  s intaktní spole ností. Lidé si postupn  zvykají, e se s osobami se 

zrakov m posti ením setkávají v tzv. b n ch kolách, ale i p i r zn ch volno asov ch 

aktivitách. asto se ale setkáváme s tím, e stále je t  existují obavy, stud, nejistota na 

stran  iroké ve ejnosti, která pramení v t inou z neznalosti, jak k osobám se zrakov m 

posti ením p istupovat.“ (20, s. 16). 

Dnes má ka dé dít  právo na vzd lání odpovídající jeho schopnostem. Tyto p edpoklady, 

mo nosti, vlastnosti, zájmy a pot eby v ak nejsou u v ech d tí stejné. Mezi t mi, kter m je 

t eba v novat v procesu vyu ování i mimo n j odborn  dozor i pé i, se vyskytují i áci se 

specifick mi vzd lávacími pot ebami – jsou to d ti s r zn mi typy smyslového posti ení 

nebo s poruchami chování a u ení. Práv  mezi n  pat í ty s t k m zrakov m posti ením 

(d ti prakticky a úpln  nevidomé). D íve byly vzd lávány v hradn  ve speciálních kolách 

a za ízeních, které m ly na na em území velkou tradici.  

Nev hodou speciálních kol bylo jejich situování ve velk ch m stech. D ti trávily cel  

t den na internát  mimo dosah a p sobnost sv ch rodin. Dlouhodob  pobyt m l 

nepochybn  nep ízniv  vliv na jejich psychiku a du evní v voj. A koli m ly tyto koly  

i své kladné stránky (vysoká odbornost u itel , kvalitní p íprava ák  na st ední koly, 

rozvoj jejich samostatnosti), mnohé rodiny zrakov  posti en ch se s tehdej ím stavem 

smi ovaly nesnadno. Zlom do obtí né situace vnesla nová vyhlá ka, která umo nila 

za len ní dít te s t k m zrakov m posti ením do „b né“ koly, ím  mohlo dojít  

k posílení jeho sebev domí, cti ádost, motivace a sociální adaptace. 

 

5.1 Typy speciálních kolsk ch za ízení pro zrakov  posti ené 

 

5.1.1 Základní koly pro zrakov  posti ené 

Základní koly, v nich  jsou vzd láváni zrakov  posti ení áci (v sou asné dob  mnohdy 

spole n  se áky s r zn mi typy t lesného a smyslového posti ení) p sobí v Praze, Plzni, 

esk ch Bud jovicích, Brn , Opav , Litovli, Olomouci.  
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U t chto kol se obsah a rozsah vzd lávání v i základním kolám „b n m“ v podstat  

neli í. Ur ité rozdíly je mo né shledat v t lesné a v tvarné v chov , v pracovním 

vyu ování, v matematice. Tyto odli nosti jsou p edznamenány nap . speciálními 

vzd lávacími pot ebami i omezeními p ímo i nep ímo vypl vajícími ze zrakového 

handicapu (v p ípad  t lesné v chovy se jedná o omezení i absenci cvik , které by m ly 

nep ízniv  vliv na nitroo ní tlak prakticky i úpln  nevidom ch ák ). Zv ená pozornost 

se v nuje hudební v chov  v etn  p edm tu v uka hry na hudební nástroj. V rámci 

volno asov ch aktivit realizovan ch po vyu ování se velké oblib  t í rozli né zájmové 

krou ky a sportovní innosti (lehká atletika, plavání, golball, showdown, achy). 

 

5.1.2 St ední koly 

„P i volb  st ední koly se b n  zam líme nad tím, co vlastn  chceme d lat a k emu 

máme vlohy, co nás baví, co d lají rodi e, co je perspektivní atd. Osoby se zrakov m 

posti ením pochopiteln  také zva ují uvedené okolnosti, ale sou asn  jsou znev hodn ny 

sv m zrakov m posti ením, jeho prognózou, ale i pohledem spole nosti, následnou 

uplatnitelností v dal í etap  ivota a adou dal ích faktor .“ (22, s. 24). 

I p es rozvíjející se integraci ák  s t k m zrakov m posti ením do kol b ného typu 

si st ední koly speciální zachovávají sv j v znam. Integrace je toti  do zna né míry 

závislá na jedine nosti ka dého dít te se zrakov m posti ením. M e se stát, e na n j 

klade nezvládnutelné nároky a jeví se tedy jako vhodn j í za adit jej do koly speciální. 

„Na st ední koly primárn  ur ené pro zrakov  posti ené mohou b t p ijati áci, kte í 

úsp n  dokon ili povinnou kolní docházku a dal í studium na kole tzv. b ného typu by 

jim inilo potí e, nebo áci, kte í ukon ili docházku v n které ze speciálních základních 

kol, ale i áci ze základních kol b ného typu, kte í mají zrakovou vadu a tato se jim v 

pr b hu dosavadní kolní docházky zhor ila do té míry, e by jim studium na b né 

st ední kole p sobilo nesnáze.“ (36, s. 60). 

Do st edních kol pro zrakov  posti enou mláde  jsou p ijímáni studenti stejn m 

zp sobem jako do st edních kol b ného typu. Na st edních kolách pro zrakov  

posti enou mláde  je ve t ídách ni í po et ák  a v chovn  vzd lávací innost se 

organizuje po skupinách podle stupn  zrakového posti ení.  
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V R v sou asné dob  p sobí tyto speciální st ední koly:  

- Gymnázium pro zrakov  posti enou mláde  (Praha) 

- Obchodní akademie pro zrakov  posti enou mláde  (Praha) 

- Obchodní kola pro zrakov  posti enou mláde  (Praha) 

- Konzervato  a ladi ská kola Jana Deyla (Praha) 

- Speciální koly Aloise Klára – SOU, SO , OU (Praha) 

Keramické práce 

Keramik 

alouník 

Kartá nické a ko íká ské práce 

Masér – sportovní a rekondi ní ( ty let  obor s maturitou) 

  Textilní v tvarnictví – tvorba dekorativních p edm t  z textilních a p írodních ma-      

   teriál  

 Kniha  – ru ní v roba 

-    Konzervato  a Vy í odborná kola Jaroslava Je ka pro zrakov  posti ené (Praha) 

- Praktická kola Moravská T ebová 

- Speciální SOU, OU a praktická kola pro smyslov  posti ené (Olomouc) 

- Speciální st ední koly Brno 

Obchodní akademie pro zrakov  posti enou mláde  

Masér – sportovní a rekondi ní 

  Sociáln  správní innost 

- Odborné u ili t  pro zrakov  posti enou mláde  (Brno) 

St ední odborné u ili t  – alounická v roba 

Pe ovatelství – práce ve zdravotnick ch a sociálních za ízeních 
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  Obor tkalcovství 

- Obchodní akademie v Opav  

   Ekonomika – podnikání (2, s. 19-24; 22, s. 24-25; 36, s. 63) 

 

5.2 Integrované vzd lávání na „b n ch“ základních a st edních 

kolách 

V dne ní dob  si d ti s t k m zrakov m posti ením mohou vybrat mezi vzd láváním ve 

speciální základní i st ední kole a v základní i st ední kole „b ného typu“. Oba tyto 

zp soby v chovn  vzd lávacího p sobení na áky mají své p ednosti i nedostatky. 

Vzd lávání ve speciálních t ídách b n ch kol umo uje kombinovat speciální v uku 

s v ukou integrovanou. „Integrované vzd lávání, tedy spole ná v chova a vzd lávání 

posti en ch d tí se zdrav mi d tmi probíhá v b n ch kolách. Vychází z p edpokladu, e 

pokud dít  s posti ením ije od d tského v ku spole n  se zdrav mi vrstevníky, nebude 

mít v dosp losti velké problémy p i za le ování do ir í spole nosti ani do pracovního 

kolektivu. Prokazatelnou v hodou integrace je pro posti ené dít  p edev ím mo nost 

z stat v rodin . Z hlediska jeho sebejistoty není zanedbatelná ani skute nost, e b ná 

kola, kterou nav t vuje, je obvykle v blízkosti jeho bydli t , tedy ve známém prost edí.  

Zda ilé integraci musí p edcházet vytvo ení celého souboru ur it ch podmínek, bez nich  

je nezodpov dné dít  se zrakov m posti ením do b né t ídy v bec p ijmout. Proto by 

jeho nástup m l b t projednáván s dostate n m asov m p edstihem. Na integraci se musí 

p ipravit nejen rodina, ale i kola. Dít ti se zrakov m posti ením musí b t jeho kola  

a t ída dob e dostupná. Rovn  materiální vybavení by m lo umo ovat dít ti samostatnou 

orientaci.“ (12, s. 55). 

 

5.2.1 Základní initelé pedagogické integrace 

- integrovan  ák 

- jeho rodina 

- kola 
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- u itel 

- osobní asistent a asistent pedagoga 

- spolu áci 

- speciáln  pedagogické centrum 

- pedagogicko-psychologická poradna 

- pom cky 

- individuální v chovn  vzd lávací plán 

 

Integrovan  ák 

Ke vstupu do koly musí b t zdravé i posti ené dít  p im en  p ipraveno  

a motivováno. P edpokladem úsp né integrace je i dostate ná sociální zralost 

handicapovaného dít te, která by mu umo nila adekvátn  se vyrovnat s nároky 

vyu ování, nov m prost edím a vztahy v kolektivu. Je d le ité vyu ít v hody, kterou 

sk tá umíst ní posti eného áka do koly v míst  jeho bydli t . 

 

Rodina  

Je d le ité, aby si rodina uv domila, jestli je pro dít  vhodn j í umíst ní do speciální 

koly, nebo integrované vzd lávání. Rozhodující roli hraje úrove  vztahu mezi dít tem 

a rodi i i skute nost, jak a jestli v bec rodi e vadu dít te akceptovali. Rodina by m la 

p ihlédnout k mo nostem a schopnostem dít te a volbu za ízení, v n m  má kolní 

docházku absolvovat, s ním prokonzultovat. Negativní vliv má p íli  ochranitelská 

v chova, která vyvolává nep im enou závislost na rodin . Neoceniteln  v znam 

p iná í spolupráce rodiny se kolou a projevování zájmu o kolní d ní. S tím souvisí 

ú ast rodi  na domácí p íprav  dít te na vyu ování.  

 

 

kola 

Pokud se kola rozhodne p ijmout zdravotn  posti eného áka, m l by editel své 

usnesení prodiskutovat s pedagogick m sborem, nebo  se stává, e u n kter ch 
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pedagog  p etrvávají v razná protiintegra ní stanoviska mající p vod p evá n  

v neznalosti problematiky a nedostatku informací. Práv  tak by m li b t o p ítomnosti 

áka s posti ením ve t íd  informováni i jeho spolu áci. 

 

U itel 

Pokud je integrovan  ák p ijat do koly „b ného“ typu, musí editel zodpov dn  

rozhodnout, kterému t ídnímu u iteli ho sv í. Akceptace osobnosti áka i jeho vady 

p edstavuje pro vyu ujícího zv ené nároky. M l by um t rozd lit sv j as rovnom rn  

mezi áky intaktní a áka s posti ením. D le ité je, aby byl pro integrovaného áka 

vypracován individuální vzd lávací program, na jeho  realizaci by se u itel podílel. 

P edpokládá se, e se u itel bude dále vzd lávat, íst odbornou literaturu, aby se  

o posti ení svého sv ence dozv d l co nejvíce. Nezbytná je jeho spolupráce s SPC, 

pod které ák spadá. V takovém p ípad  je nutné roli u itele dít te s posti ením 

vyzdvihnout a ocenit. 

 

Osobní asistent a asistent pedagoga 

Osobní asistent je p evá n  p id lován ák m s t k m zdravotním posti ením 

integrovan m na základních a st edních kolách. Této funkce se ujímají p evá n  

studenti, kte í se zajímají o studium speciální pedagogiky na vysoké kole. Vyu ívá se 

také u itel  v d chod  i dal ích lidí pracujících se zdravotn  posti en mi. Funkci 

mohou vykonávat i osoby, které si rodi e sami vyberou a doporu í je kole. Dobré 

zku enosti byly s chlapci z civilní slu by. Nejmén  vhodnou alternativou je zastávání 

úlohy osobního asistenta n kter m z rodi  áka s posti ením. K v b ru osobního 

asistenta je dobré p istoupit formou konkursu. kola by s ním m la sepsat dohodu  

o pracovní innosti. Asistenti byli doposud odm ováni z prost edk  krajského ú adu, 

koly, obcí. Zdroj financí poskytovaly také neziskové organizace, nadace nebo 

ob anská sdru ení. V jimkou nebylo ani placení asistenta samotn mi rodi i.  

Asistent p ebírá odpov dnost za áka od jeho p evzetí od rodi  a  po návrat dom . 

V dob  vyu ování pomáhá p i innostech, které ák není schopen sám zvládnout. 

Ú astní se i krou k  a dal ích akcí, je  ák v rámci koly absolvuje. Podílí se na 

p íprav  a vytvá ení speciálních pom cek do jednotliv ch p edm t . Asistent vede 
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áka k sob sta nosti a sebeobsluze i prostorové orientaci. Spole n  s u itelem vytvá í 

p átelskou atmosféru a porozum ní mezi áky. 

Vyhlá ka M MT uvádí jako jedno z hlavních podp rn ch opat ení p i vzd lávání ák  

s t k m zdravotním posti ením innost asistenta pedagoga. „Hlavními innostmi 

asistenta pedagoga jsou pomoc ák m p i p izp sobení se kolnímu prost edí, pomoc 

pedagogick m pracovník m koly p i v chovné a vzd lávací innosti, pomoc p i 

komunikaci s áky, p i spolupráci se zákonn mi zástupci ák  a komunitou, ze které 

ák pochází.“ (24, s. 247). 

 

Spolu áci 

U itel by m l v nep ítomnosti posti eného áka svolat sch zku spolu ák  i jejich 

rodi , na které by v echny seznámil s p ijetím zdravotn  posti eného spolu áka  

do t ídního kolektivu. M l by informovat o zvlá tnostech spojen ch s jeho handicapem 

i o tom, e bude ák pou ívat p i vyu ování speciální pom cky nebo mít k ruce 

asistenta. P ípadné negativní postoje ák  v i posti enému spolu áku se sice odvíjejí 

od jejich rodinné v chovy a sociálního prost edí, v n m  ijí, av ak u itel je m e 

pozitivn  ovlivnit a p isp t tak k jejich zm n  v pozitivní náhled. 

 

Poradenská pracovi t  

Od 1. 1. 2005 vstupuje v platnost vyhlá ka M MT . 72/2005 Sb., o poskytování 

poradensk ch slu eb ve kolách a kolsk ch za ízeních. Upravuje n které nále itosti 

kolské integrace. Vyhlá ka stanovuje tyto typy kolsk ch poradensk ch za ízení: 

- speciáln  pedagogické centrum („centrum“), 

- pedagogicko-psychologická poradna („poradna“), 

Pro pedagogickou integraci mají z v e jmenovan ch institucí nejv t í v znam 

speciáln  pedagogická centra. Jsou to ú elová kolská za ízení, která poskytují 

bezplatné poradenské slu by d tem ve v kovém rozmezí od t í let po ukon ení kolní 

docházky. Nabízejí pomoc rodi m posti en ch d tí formou kolení, kurz , konzultací, 

seznamují je s nov mi pom ckami. 
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Individuální vzd lávací plán 

Institutu individuálního vzd lávacího plánu se podrobn  v nuje vyhlá ka M MT  

. 73/2005 Sb. „Individuální vzd lávací plán stanoví takovou organizaci vzd lávání 

áka nebo studenta, aby se mohl s ohledem na sv j handicap vzd lávat za podmínek 

odpovídajících jeho fyzick m nebo asov m mo nostem. Podmínkou pro stanovení 

IVP je, aby i p i p ípadném zkrácení doby vzd lávání ák nebo student splnil 

po adavky stanovené rámcov m vzd lávacím programem p íslu ného oboru 

vzd lávání, ve kterém se vzd lává, tj. byl hodnocen z obsahu u iva. editel koly m e 

individuální vzd lávací plán povolit pouze na základ  p edlo ené ádosti a doporu ení 

kolského poradenského za ízení.  

IVP je vypracován p ed nástupem áka do koly – nejpozd ji jeden m síc po nástupu 

s tím, e se p edpokládá jeho dopl ování a úprava v pr b hu celého kolního roku. 

Odpov dnost za zpracování nese editel koly ve spolupráci se kolsk m poradensk m 

za ízením a zákonn m zástupcem áka nebo zletil m ákem. Zákonn  zástupce tuto 

skute nost potvrdí sv m podpisem.“ (24, s. 242). 

 

Kompenza ní pom cky 

kola, která má v úmyslu integrovat áka s posti ením, musí mít k dispozici p íslu né 

kompenza ní pom cky usnad ující pr b h v uky áka. Jisté je, e jejich dostupnost je 

oproti speciálním kolám daleko men í, proto e ty u nás p sobily desítky let a za tu 

dobu m ly více mo ností pom cky nashromá dit. B né koly si pom cky bu  

zap j ují z SPC, nebo je nakupují z prost edk  p íplatku na zdravotní posti ení 

integrovaného. Lze také vyu ít kompenza ních pom cek, které si p inese ák 

z domova. Domnívám se, e nejlep ím e ením, jak a k m by tyto pom cky m ly b t 

hrazeny, by bylo vydání závazné právní normy, ím  se prozatím orgány k tomu 

zmocn né nezab valy. 

 

5.3 Vysoko kolské studium zrakov  posti en ch 

„Sou asná spole nost na jedné stran  klade velk  v znam na to, aby se zvy ovala 

v domostní úrove , aby lidé dosahovali co nejvy ího vzd lání, ale sou asn  si stále je t  



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 46 

 

obtí n  dovede p edstavit, e mláde  se zrakov m posti ením m e b t úsp ná na vysoké 

kole, nato  v jin ch oborech, ne  jsou hudba a jiná tradi ní nasm rování této skupiny 

student .“ (22, s. 27). 

eská republika se v posledních letech sna í o rovnoprávné zapojení student  se 

zdravotním posti ením do vysoko kolského vzd lání. Vysoké koly toto úsilí vesm s 

akceptují, a po et student  s posti ením se tedy ka d m rokem zvy uje. 

Ka d  zrakov  posti en  lov k, kter  ukon il studium na st ední kole záv re nou 

maturitní zkou kou a vykazuje zájem o dal í vzd lávání, má mo nost ucházet se o studium 

na vy í odborné kole nebo vysoké kole formou podání p ihlá ky. K v b ru oboru by 

m l p istupovat pe liv , zodpov dn  a k rozhodnutí dosp t po zralé úvaze. P itom by m l 

zohlednit nejen vlastní zájem o obor a jeho p ita livost, ale také své mo nosti i schopnosti 

vypo ádat se s náplní studia a uv domit si, je-li v bec v jeho silách studium lákavého 

oboru zvládnout. V neposlední ad  by pro n ho bylo dobré oz ejmit si vyhlídky na 

smysluplné pracovní uplatn ní ve zvoleném oboru. 

P i vypl ování p ihlá ky ke studiu vybran ch obor  si zrakov  posti en  student po íná 

obdobn  jako jeho vidící vrstevník, jen uvede navíc na p ihlá ce údaj o svém handicapu. 

Na základ  toho by m l krom  b n ch propozic od p íslu né fakulty o dob  konání 

p ijímacích zkou ek a jin ch nále itostech s tím spojen ch obdr et také instrukce od 

podp rného univerzitního centra, jestli e je takové na dané vysoké kole z ízeno. 

Pracovníci st ediska nabídnou nap íklad studentovi mo nost ú astnit se tzv. p ípravného 

kurzu na p ijímací zkou ky konaného obvykle v prostorách centra pro více stejn  

posti en ch zájemc  o studium zárove . Na tomto kurzu, kter  je po ur itou dobu p ed 

zkou kami (nap . od konce února) organizován jednou t dn  (nap . v pátek, sobotu i 

ned li), dostane student p íle itost vyzkou et si nane isto testy obecn ch studijních 

p edpoklad , je  b vají sou ástí v t iny p ijímacích zkou ek. St ediska nabízejí p ípravné 

kurzy nap . v t chto oblastech: matematika, e tina, v po etní technika a angli tina pro 

zrakov  posti ené. Cílem test  studijních p edpoklad  je p edev ím zji t ní kvality  

a úrovn  studentova induktivního a deduktivního my lení formou e ení r zn ch „slovních 

úloh“, dopl ování íseln ch ad podle jist ch pravidel, ale i logické úkoly vzniklé na 

podklad  grafického ztvárn ní geometrick ch  obrazc  (nap . jde o rozhodování, kter  

z nabízen ch útvar  je nejvíce podobn  p edlo enému vzoru, nebo se od n j zcela li í). 

St edisko zpravidla zp ístupní studentovi tento typ test  pomocí zhotovení tyflografick ch 

obdob pou it ch geometrick ch obrazc  a nákres  (nap . kombinace text  ti t n ch 
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v bodovém písmu a reliéfních útvar  i graf ). Jsou-li sou ástí zkou ky rovn  

specializované testy odborn ch znalostí z obor , je  uchaze  zam lí studovat, b vá mu 

dána nabídka mo ností jejich skládání (nap . vypl ování test  na po íta i s hlasov m  

i hmatov m v stupem i za pomoci asistenta, vyti t ní zadání v Braillov  písmu apod.). 

Student zpravidla skládá takto p izp sobené p ijímací zkou ky v prostorách st ediska, 

jeliko  jeho sou ástí je p íslu né technické vybavení poskytující mu podmínky pro zdárn  

pr b h procesu. Testy jsou poté standardním zp sobem vyhodnoceny a dle jejich v sledk  

si student obvyklou cestou (nap . p es webové rozhraní) zjistí, zda byl p ijat i nikoli.  

Má-li v p ípad  nep ijetí pochybnosti, m e stejn  jako kter koli jin  „zdrav “ zájemce  

o studium sepsat odvolání, p i em  se mu m e i nyní dostat rady a pomoci  

od zam stnanc  podp rného univerzitního centra. 

Zrakov  posti en  student integrovan  na vysoké kole ji  nem e po ítat s p id lením 

osobního asistenta i asistenta pedagoga. Pot ebuje-li v ak pomoc se zaji t ním studijních 

materiál  v digitální podob  nebo v Braillov  písmu i s obstaráváním pr vodcovství, 

m e se obrátit na st ediska pro podporu a pomoc p i samostatném studiu zrakov  

posti en ch jako je Teiresiás p sobící p i MU v Brn , Tereza p i kated e matematiky FJFI 

VUT v Praze, Laborato  Carolina p i matematicko-fyzikální fakult  UK v Praze, 

Tyflopedick  kabinet p i kated e speciální pedagogiky pedagogické fakulty UHK v Hradci 

Králové, Centrum pomoci handicapovan m Pedagogické fakulty UP v Olomouci, centrum 

Slune nice p i V B TU v Ostrav  a nov  z ízené centrum Pyramida p i OU v Ostrav .  

„V sou asné dob  podp rná centra soust edí svou innost zejména na odborné poradenství 

v otázkách studia, a to nejen pro samotné studenty se zrakov m posti ením, ale i jejich 

vyu ující, na digitalizaci studijních materiál , tisk dokument  a v robu tyflografick ch 

produkt , zp ístupn ní specializovaného po íta ového vybavení pro samostudium  

a zpracovávání studijních úloh zrakov  posti en mi, na mo nosti zap j ení pot ebné 

tyflotechniky, na tvorbu individuálních studijních plán , na odstra ování architektonick ch 

bariér na fakultách a v ubytovacích za ízeních vysoké koly, na zaji t ní nácviku tras  

a samostatného pohybu v rámci objekt , které poslucha  se zrakov m posti ením 

nav t vuje, po p ípad  na zaji t ní pr vodcovsk ch slu eb.“ (22, s. 28). 

Domnívám se, e by bylo nanejv  vhodné z ídit obdobná st ediska, v nich  by pracovali 

vy kolení odborníci (speciální pedagogové) alespo  p i t ch univerzitách, které se 

v budoucnu nebrání za len ní zrakov  posti en ch do ad svého studentstva. Jedním z cíl  
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v zkumu realizovaného v praktické ásti této diplomové práce bude zjistit, jestli 

s ustavením podobného centra po ítá i Univerzita Tomá e Bati ve Zlín . 

„V posledních letech dochází na vysok ch kolách k nár stu po tu student  se zrakov m 

posti ením i k roz í ení spektra obor , které studují, co  je jednak d sledkem pest ej í 

kály nabídky studijních mo ností na st edních kolách, ale i díky irokému spektru 

tyflotechniky, která zaji uje v t í dostupnost studijních materiál  a mo nost samostatného 

studia osobám se zrakov m posti ením. V znamnou roli pochopiteln  sehrávají i slu by 

v e uveden ch podp rn ch center.“ (22, s. 28). O popularit  jednotliv ch obor  mezi 

zrakov  posti en mi studenty a zájemci o studium i o p ípadn ch omezeních jejich v b ru 

vypl vajících ze zrakového handicapu na sv ch stránkách v sti n  pojednává nap . 

st edisko Teiresiás na MU: „Masarykova univerzita principiáln  nevylu uje ádn  sv j 

akreditovan  obor z nabídky zrakov  posti en m, av ak je vhodné upozornit, e studium 

na Léka ské fakult  nebo Fakult  sportovních studií u v t iny obor  zrak vy aduje (nap . 

v eobecné léka ství, stomatologie, kolektivní a mí ové sporty). Podobn  je tomu  

u exaktních obor  zab vajících se ivou p írodou (biologické a chemické obory). Zb vají 

p esto desítky obor , jejich  studium nep edstavuje ani pro nevidomého záva n  technick  

problém. Fakt je ten, e na Masarykov  univerzit  je prozatím vysoké procento zrakov  

posti en ch student  na spole enskov dních oborech, které se t í dobové popularit : 

psychologie, speciální pedagogika, sociální práce. Je tomu tak i p esto, e práv  v t chto 

oborech m e nap íklad nevidom  jen z ásti zvládnout pot ebnou kálu odborn ch 

dovedností a dosáhnout úplné profesní samostatnosti a konkurenceschopnosti – b né 

pracovní metody t chto profesí se toti  nevyhnuteln  opírají o zrak. 

Naproti tomu ada obor , jejich  studium na zraku není nijak závislé, jako jsou moderní  

i klasické filologické obory Filozofické fakulty nebo teoretické exaktní obory 

P írodov decké fakulty z stávají stranou pozornosti, stejn  tak obory právní nebo 

informatické i p es rostoucí zájem upoutávají stále je t  mén  pozornosti, ne  by 

zasluhovaly. 

Nejistota b vá i p i rozhodování mezi prezen ní i kombinovanou formou, bakalá sk m 

nebo magistersk m studiem apod. kála mo ností je tak veliká, e je opravdu v hodné je 

p edem na míst  probrat a zvá it v echny okolnosti: Vá  zájem, prosp ch na st ední kole, 

skute né znalosti, ance zvládnout p ijímací zkou ku, technické mo nosti zvládnout 

studium, ance na uplatn ní apod.“ (38, 39). 
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5.3.1 Specifika vysoko kolského poradenství pro studenty se zrakov m posti ením 

V R nejsou ádné vysoké koly, které by se p ímo specializovaly na studium a profesní 

p ípravu zrakov  posti en ch student . P i n kter ch z nich v ak vznikla ji  v e zmín ná 

podp rná centra, která jsou takto handicapovan m student m nápomocna p i zvládání 

obtí n ch nárok  univerzitního studia. V centrech podpory by m ly b t pro studenty  

se zrakov m handicapem k dispozici r zné pom cky, které se pro vyrovnávání se 

s po adavky studia jeví jako nezbytné (jako nap . Picht v psací stroj, dymokle t , digitální 

diktafony a záznamníky, stolní po íta e a notebooky s hlasov m v stupem a Braillsk m 

ádkem, p ístroj na v robu tyflografiky, reliéfní mapy a grafy, r sovací souprava, skripta  

a studijní materiály ve zvukové, Braillské i elektronické podob  apod.). Dále by centra 

m la disponovat rovn  pom ckami souvisejícími se zaji t ním sebeobsluhy a mobility 

zrakov  posti en ch student  (jako nap . bílé hole, akustické zvukové majá ky, GPS 

naviga ní jednotky aj.). Studenti mají mo nost p j ovat si audionahrávky skript a studijní 

literatury na magnetofonov ch kazetách, CD nosi ích v audiopodob  i v MP3 formátu 

nap . ve zvukové knihovn  K. E. Macana v Praze a v jejích pobo kách situovan ch  

do v t ích m st. Texty v digitalizované podob  si mohou stahovat nap . z Knihovny 

digitálních dokument  provozované serverem Braillnet.cz nebo z knihovny p inále ející  

k ob anskému sdru ení Integrace. Sama podp rná centra v znamn m zp sobem roz í ila 

mo nosti zrakov  posti en ch student  dostat se k iroké kále digitalizované odborné 

studijní literatury. Ta je dostupná z alternativního webového rozhraní, je  bylo vytvo eno 

na základ  spolupráce st ediska pro pomoc student m se specifick mi nároky Teiresiás na 

MU v Brn  s partnersk mi pracovi ti (ÚVT Univerzity Karlovy a VUT v Praze). 

Rozhraní umo uje prohledávat více databází knihoven ur en ch práv  zrakov  

posti en m sou asn , jako  i katalogy jin ch knihoven. K portálu knihoven pro zrakov  

posti ené studenty jsou v sou asné dob  p ipojeny následující subjekty: Univerzitní 

knihovna pro zrakov  posti ené MU, Knihovna centra Tereza p i VUT v Praze, 

Univerzitní knihovna a Digitální knihovna Tyflokabinetu p i univerzit  v Hradci Králové, 

systém knihoven MU v Brn , systém knihoven UK v Praze. V hledov  se p edpokládá 

mo nost prohledávání katalog  dal ích knihoven obsluhujících stejnou cílovou skupinu  

a nabízejících v podstat  obdobné slu by. Online p ístupu ke zmi ovanému digitálnímu 

knihovnímu systému, jeho  zakladatelem je st edisko Teiresiás, mohou vyu ívat nejen 
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interní studenti MU, ale i externí tená i z jin ch univerzit. Má-li tedy zrakov  posti en  

student zájem o prohlí ení knihovní databáze a stahování elektronick ch materiál , je  

obsahuje, musí se do systému registrovat, p i em  obdr í p ístupové heslo. ( 39). 

Sou ást podp rn ch center by m la tvo it odborná poradenská pracovi t  poskytující 

student m konzultace nap . ke skládání písemn ch i ústních zkou ek, k psaní seminárních 

prací nebo záv re n ch bakalá sk ch, diplomov ch i diserta ních prací. Poradenství by  

se m lo zam ovat i na pedagogické i nepedagogické pracovníky univerzity, kte í se 

studentem p ijdou do styku, aby byli obeznámeni se specifiky vypl vajícími ze zrakového 

posti ení. 

Podle Vitáskové a kol. (2003) se univerzitní poradenská pracovi t  zam ují na 

vykonávání následujících aktivit: 

- osobní asistence – zaji t ní mobility student  s t k m zrakov m posti ením; 

- adaptace studijních materiál  – skenování, p evod ernotisku do Braillova písma; 

- kopírovací slu by; 

- konzulta ní innost – konzultace se zrakov  posti en mi studenty, jejich pedagogy, 

p ípadn  rodinou; 

- metodická pomoc, diagnostika a diferenciální diagnostika; 

- materiální a technické zabezpe ení – nákup a modernizace p ístrojového vybavení 

(nap . po íta ového), nákup odborné literatury; 

- grantová innost – získávání finan ních prost edk  pro pot eby student  i osobních 

asistent ; 

- publika ní a osv tová innost – publika ní innost student  i pracovník , ú ast na 

odborn ch konferencích, seminá ích a kurzech; 

- kolicí innost – pro kolování asistent , pedagogick ch pracovník  i dal ích 

zam stnanc  vysok ch kol; 

 

5.3.2 Pr b h vysoko kolského studia zrakov  posti en ch student  

P i vysoko kolském studiu je látka student m zprost edkována formou p edná ek, cvi ení 

a seminá .  
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P edná ky mívají zpravidla teoretick  charakter. O u ivu je pojednáváno formou v kladu, 

je  b vá rozd len do v ukov ch blok  s r znou dobou trvání (nap . 90 minut, 120 minut, 

240 minut). P edná ející by m l kombinovat verbální i neverbální v kladové metody, tzn. 

vlastní v klad i p ed ítání ze skript doprovázet názorn mi slovními i obrazov mi 

p íklady s pou itím po íta e s dataprojektorem, promítání fólií (tzv. slid ) apod. T ce 

zrakov  posti en  student m e p edná ku za pomoci p íslu ného technického vybavení 

sledovat relativn  bez potí í. Zápisky z vysv tlované látky si po izuje nap . pomocí 

mechanického i digitálního záznamníku, psacího stroje, p enosného elektronického 

zápisníku i notebooku s hlasov m nebo hmatov m v stupem. V sou asné dob  si student 

m e do po íta e zaznamenávat i slo ité matematické a fyzikální vzorce. Bylo to op t 

st edisko Teiresiás, které se podílelo na v voji speciálního po íta ového softwaru pro zápis 

matematick ch symbol . Zapisuje-li p edná ející p i v kladu na tabuli (nap . textové 

poznámky, matematické, fyzikální i chemické vzorce apod.), m l by takto zaznamenan  

text pro zrakov  posti eného z eteln  p e íst. Toté  platí p i reprodukci textu ze skript, 

odborné literatury, monitoru po íta e nebo promítací fólie. P itom je nanejv  vhodné dát 

zrakov  posti enému studentovi mo nost stáhnout si prezentaci látky promítané na 

obrazovce po íta e i fólii p ímo do jeho vlastního elektronického zápisníku i notebooku. 

Osv d ila se také alternativa sta ení takov ch dokument  v p edstihu p ed p edná kou 

nap . z webov ch stránek univerzity i p íslu ného vyu ujícího. Zrakov  posti en  student 

tak dostává jedine nou p íle itost sledovat v klad obdobn m zp sobem jako jeho intaktní 

kolegové a obohacovat takto p edp ipraven  text vlastními poznámkami. P edná ející 

m e zrakov  posti enému poskytnout celá skripta, má-li je k dispozici v elektronické 

podob . Tito studenti jsou v ak vd ní i za audionahrávku nebo ernotiskov  originál, je  

si mohou za pomoci skeneru zcela sami p evést do po íta e, p íslu n m zp sobem upravit, 

nechat si jej p ed ítat pomocí hlasového v stupu, sledovat jej na Braillském displeji, 

p evést jej do MP3 formátu, p ípadn  si jej vytisknout do bodového písma s pou itím 

Braillské tiskárny. Upravená skripta i zvukové záznamy jsou dostupné také v podp rn ch 

univerzitních st ediscích (nap . v Centru pomoci handicapovan m na UP v Olomouci,  

ve st edisku Teiresiás na MU v Brn  apod.). Jestli e je po íta ové zpracování odborné 

literatury (nap . matematiky, fyziky, chemie) p íli  slo ité, m e se student se zrakov m 

posti ením obrátit na servisní odd lení podp rného univerzitního centra. 

Narozdíl od p edná ek probíhají seminá e v men ím po tu student . Ti mnohdy pracují  

ve skupinách a e í praktické úkoly, v nich  aplikují látku probíranou na p edná kách. 
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Student se zrakov m posti ením si rovn  v seminá i m e po izovat poznámky v e 

zmín n mi zp soby. Ur itou nesnáz mohou pro studenta p edstavovat pracovní listy, 

s jejich  vyu itím se e ívají skupinové úkoly. P edná ející by m l v p edstihu p ed 

seminá em po ítat s tím, e bude tyto archy pot eba p evést do po íta ové podoby i 

Braillova písma. 

Zp sob skládání pr b n ch ro níkov ch, resp. Semestrálních i záv re n ch zkou ek je 

stanoven v ádu p íslu né vysoké koly. Univerzitní ád p edepisuje, které zkou ky se mají 

konat ústn  a které písemn . D le ité akademické zkou ky jako jsou nap . státní 

záv re ná, rigorózní i doktorská zkou ka by m ly probíhat v zásad  ústn , bakalá ské, 

diplomové a diserta ní práce by m ly b t p edkládány písemn . Ro níkové zkou ky 

probíhají p i malém po tu student  v t inou ústn , pouze hromadné zkou ky se skládají 

písemn . Ukázalo se, e pro zrakov  posti ené studenty se nejp ijateln ji jeví ústní varianta 

zkou ky. I u tohoto typu zkou ek je mnohdy vy adováno, aby si student p ed 

zodpov zením p íslu né otázky vyhotovil písemnou p ípravu. Zrakov  posti enému 

studentovi by m la b t dána mo nost pou ít k vypracování písemné p ípravy po íta  

s hlasov m i hmatov m v stupem, a to bu  jeho vlastní, nebo ten pat ící univerzitnímu 

podp rnému centru. Hromadnou písemnou zkou ku m e zrakov  posti en  student 

skládat spolu s ostatními (v takovém p ípad  by mu m lo b t dovoleno pou ít vlastní 

po íta  i elektronick  zápisník), nebo v prostorách univerzitního podp rného centra 

(tehdy pracuje s po íta ov m vybavením st ediska). V obou p ípadech je v ak nezbytné, 

aby bylo zadání písemné zkou ky (je-li rozdáváno na papí e a není-li zkou ejícím p ímo 

diktováno) pro zrakov  posti eného studenta p edem upraveno do digitální formy nebo 

vyti t no do Braillova písma. Je-li t eba, aby zrakov  posti en  student p i zkou ce 

pracovat s grafy, m e zkou ející po ádat pracovníky univerzitního centra o vyrobení 

odpovídajících tyflografick ch model . N které zkou ky mají kombinovan  charakter, tzn. 

mohou obsahovat ústní i písemnou ást. To se d je zpravidla tehdy, má-li student prokázat 

znalosti z informatiky i programování. Takovou zkou ku obvykle vykonává v podp rném 

univerzitním centru, kde je mu k dispozici po íta  s p edem p ipraven m softwarov m 

vybavením. Forma, v jaké zrakov  posti en  student skládá zkou ky, zále í zpravidla na 

jeho dohod  s p íslu n m vyu ujícím. 

Seminární, bakalá ské, diplomové i diserta ní práce m e student vyhotovit v písemné 

podob  op t za pomoci po íta e s hlasov m i hmatov m v stupem. Do t chto po íta  

lze obvykle bez v t ích potí í technického rázu nainstalovat p edem zhotovené formální 
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ablony na psaní univerzitních prací, má-li je p íslu ná vysoká kola k dispozici. Nesnáze 

mohou zrakov  posti enému studentovi nastat s grafickou úpravou t chto prací. V takovém 

p ípad  by m l mít mo nost po ádat o radu a pomoc pracovníky podp rného univerzitního 

centra. 

 

Jedinec se stává ú astníkem formalizovaného vzd lávacího systému, jakmile nastoupí do 

základní koly. Devítiletá kolní docházka je povinná – poté zále í na rozhodnutí ka dého, 

jestli se bude dále vzd lávat ve kole st ední, p ípadn  pokra ovat ve zvy ování 

kvalifikace a profesní uplatnitelnosti studiem na kole vysoké. Obdobnou posloupnost 

sleduje i vzd lávací dráha t ce zrakov  posti en ch, je  by je v ideálním p ípad  m la 

nasm rovat k nalezení vhodného zam stnání p iná ejícího jim pocit plnohodnotn ch  

a právoplatn ch len  spole nosti. T ce zrakov  posti en  ák si m e vybrat, zahájí-li 

docházku na speciální základní kole, nebo se rovnou pokusí o integraci do koly 

„b ného“ typu. Volba mezi speciální i „b nou“ kolou je mu nabízena i p i nav t vování 

koly st ední. Jeví-li zájem o studium na vysoké kole i univerzit , nemá jinou mo nost 

ne  integrovat se do koly „b ného“ typu - speciální vysoké koly pro zrakov  posti ené 

toti  neexistují. Na „normální“ základní i st ední kole m e ák s t k m zrakov m 

posti ením vyu ít pomoci osobního asistenta i asistenta pedagoga, na univerzit  mu 

podporu poskytne univerzitní st edisko pro pomoc handicapovan m student m, je-li 

takové p i kole z ízeno. Vysp lé technické (zejména po íta ové) vybavení dává zrakov  

posti enému studentovi anci sledovat p edná ky obvykl m zp sobem jako jeho vidící 

kolega, aktivn  se podílet na úkolech e en ch v seminá ích a vyhotovovat písemné práce 

v eho druhu. 
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6 SPECIFIKA PRACOVNÍHO UPLATN NÍ T CE ZRAKOV  

POSTI EN CH 

„Jist  si ka d  z nás umí p edstavit (mnozí z nás ji  tuto situaci i za ili), jak t ké je sehnat 

práci v dne ní dob . Po adavky na zam stnance jsou stále v t í, znalost cizích jazyk   

a práce na PC je ji  zcela b nou normou a to i na takov ch pracovních pozicích, na 

kter ch by to lov k v bec ne ekal. Je t eba se stále u it n emu novému a reagovat na 

po adavky pracovního trhu.  

„Jsou v ak skupiny lidí, kte í jsou v této situaci znev hodn ni. Mezi n  pat í i lidé 

se zrakov m posti ením. Nará í toti  na dal í mno ství p eká ek, které zdrav  lov k 

nemusí e it. M eme mezi n  za adit nap . ztrátu mo nosti pracovat na dosavadní 

pracovní pozici (nap . i ka, idi ), zú enou mo nost vzd lání / nabídku studijních obor  

(ne ka dá kola je toti  p izp sobena a ochotna p ijmout studenta se zrakov m 

posti ením), omezenou mo nost vhodn ch  pracovních pozic, které by lov k se zrakov m 

posti ením mohl vykonávat, omezen  p ístup k informacím (nap . pracovní inzerce)  

a v neposlední ad  i  p edsudky a obavy zam stnavatel .“ (37). 

 

6.1 V vojové trendy v oblasti zam stnávání zrakov  posti en ch 

„Systematická p íprava zrakov  posti en ch pro v kon ur ité profese se za ala více 

rozvíjet se zalo ením prvních za ízení pro takto posti ené jedince v eské Republice. 

Nejprve se jednalo p evá n  o povolání manuálního charakteru, nap . kartá ník, alouník. 

Pozadu v ak nez stala ani v uka hry na hudební nástroje i zp vu, kde se poda ilo získat 

mnoh m zrakov  posti en m uplatn ní na velmi dobré úrovni. Nelze opomenout ani 

p ínos t chto osob v oblasti intelektuální, kdy i mezi t mito jedinci se objevují u itelé  

i vychovatelé, a to zvlá t  na kolách, kde jsou áci se zrakov m handicapem 

vzd láváni.“ (37). 

Po druhé sv tové válce se oblast vhodn ch povolání roz i uje o dal í profese jako jsou 

nap . masér a telefonista. K nár stu uplatnitelnosti dochází i ve sfé e intelektuální, zrakov  

posti ené stále ast ji vidíme na postech právník  i p ekladatel . Na po átku 90. let 

dochází k mnoha reorganiza ním zm nám v na em stát , co  se bez pochyby dotklo  

i politiky zam stnanosti zrakov  posti en ch. Zv en  d raz je kladen na vzd lávání, díky 

emu  se nevidomí mohou vzd lávat i v oborech, které pro n  d íve nebyly dostupné – 
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nap . sociální pracovníci a programáto i. Nové p íle itosti k profesní p íprav  jim nabízí 

studium na vysok ch kolách. Velké oblib  se t í zejména humanitn  zam ené obory 

jako speciální pedagogika, sociální pedagogika, sociální práce nebo psychologie. Zrakov  

posti ené absolventy t chto obor  si tedy lze p edstavit nap . na pozici p edná ejících na 

vysoké kole nebo jako zam stnance r zn ch typ  poradensk ch za ízení pro intaktní  

i handicapované ob any (pedagogicko-psychologické poradny, speciáln  pedagogická 

centra, informa ní st ediska ú ad , pobo ky TyfloCenter i SONS apod.). Stále více 

zrakov  posti en ch si ke studiu volí také obory specializující se na ekonomii i 

informatiku. Tito absolventi se v budoucnu mohou uplatnit nap . jako lekto i obsluhy 

náro n ch elektronick ch kompenza ních pom cek v TyfloCentrech i St ediscích 

integra ních aktivit SONS, jako odborní konzultanti na po íta ovou problematiku 

v podp rn ch univerzitních centrech, p ípadn  jako administráto i webov ch stránek  

i pracovníci internetov ch poraden. Stejn  dob e mohou pracovat s vyu itím po íta e  

a internetu z domova – nap . vyhledávat ur ité informace na webu pro firmy a zpracovávat 

je do podoby tabulek i textov ch dokument . 

 

6.2 Limitující faktory v oblasti zam stnávání zrakov  posti en ch 

Oblast zam stnávání zrakov  posti en ch je jednou z nejkomplikovan j ích. Je to 

ovlivn no n kolika limitujícími faktory: 

1. P edsudky spole nosti v i zrakov  posti en m osobám 

V t ina intaktní spole nosti si nedovede p edstavit, e je nevidom  lov k schopen 

p ijít sám do zam stnání, zvládnout pracovní úkoly, samostatn  se pohybovat 

v prostoru pracovi t  a nejbli ím okolí, najíst se, uva it si aj nebo kávu – zkrátka 

postarat se sám o sebe a je t  k tomu se s pln m nasazením zapojit do pracovního 

procesu. Vyvracení t chto p edsudk , o jejich  pravdivosti jsou jejich majitelé 

skálopevn  p esv d eni, je mnohdy zbyte né a bezú elné. 

2. Vysoké nároky na v kon 

Sou asná spole nost po aduje od zam stnanc  velmi vysoké v kony – flexibilitu  

a adaptabilitu, dlouhou pracovní dobu, dynamické pracovní tempo. Pro zrakov  

posti ené je asto problematické obstát v takov ch nárocích, co  v dy nemusí  

b t zp sobeno jejich neschopností, nízk m pracovním úsilím nebo neochotou  
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se p izp sobit a „zapadnout“ mezi kolegy. Zrakov  handicap p ece jen p iná í jistá 

omezení zp sobená jejich zdravotním stavem. Z t chto d vod  dávají zam stnavatelé 

rad ji p ednost „bezproblémov m“ pracovník m, na n  by nemuseli brát takové 

ohledy a mít s nimi tolik starostí. 

3. Sami zrakov  posti ení 

Na celkov  vysoké nezam stnanosti zrakov  posti en ch se podílejí ur itou m rou  

i oni sami. P edev ím pozd ji osleplí p íslu níci st ední a star í generace se t ko 

p izp sobují nov m podmínkám. Jestli e nap . kv li zhor ení zrakové vady nebo 

reorganizaci podnik  p i li o dosavadní pracovní místo, m e b t pro n  obtí né 

podstoupit rekvalifikaci, p ípadn  se zapojit do procesu celo ivotního vzd lávání. 

N kte í zrakov  posti ení mohou sv m vzhledem a chováním, a  neúmysln , 

odrazovat potenciální zam stnavatele. Prost edí, v n m  ijí, nemusí poskytovat 

dostatek poznatk  k rozvoji jejich schopností. Nebyli nap . dostate n  obeznámeni  

se zásadami verbální i neverbální komunikace (pot ebn mi p i absolvování pohovoru 

v rámci v b rového ízení), nebo jim nikdo nevysv tlil, jak se vhodn  obléci  

na pracovní pohovor i do zam stnání. 

4. Vysoká nezam stnanost ve spole nosti 

V pr b hu 90. let do lo k uzavírání mnoha podnik , které zam stnávaly nemalou ást 

populace R. Tato restriktivní opat ení se dotkla i ob an  se zrakov m posti ením. 

Zanikla toti  pracovní místa, která jim poskytovala dobré uplatn ní (nap . telefonní 

manipulanti v úst ednách). Do procesu vytvá ení nov ch post  zasáhla modernizace, 

práce lidí byla nahrazena automaty (nap . pln  automatické telefonní úst edny), ím  

po et vhodn ch pozic pro zrakov  posti ené vlastn  nenarostl. 

I p es dlouhodob  p etrvávající nep íznivou situaci ve sfé e zam stnanosti zrakov  

posti en ch se za íná objevovat úsilí o zlep ení ze strany organizací sdru ujících 

zrakov  posti ené i potenciálních zam stnavatel . Díky v t í vst ícnosti t chto 

subjekt  se tito lidé ve v t í mí e uplat ují nap . v realitních kancelá ích, jako 

konzultanti na ú adech, asistenti a lekto i ve kolách, administrativní pracovníci apod. 
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6.3 Projekty na podporu zam stnatelnosti zrakov  posti en ch 

Jak ji  bylo v e nazna eno, budování profesní kariéry není pro zrakov  posti eného 

nikterak snadné. Práci si musí asto hledat ve ztí en ch podmínkách – v jeho neprosp ch 

hraje celkov  vysoká nezam stnanost jako to jedna ze socioekonomick ch charakteristik 

soudobé spole nosti, nelze opomenout ani p ekonávání nepochopení ze strany 

zam stnavatel , koleg  na pracovi ti a iroké ve ejnosti. Pokusy státu e it tuto 

problematiku zcela selhaly (stanovení procentních kvót pro zam stnávání zrakov  

posti en ch i da ové úlevy pro jejich zam stnavatele se ukázalo b t vysoce neefektivní). 

O zmírn ní d sledk  dlouhotrvajícího nep íznivého stavu v této sfé e ivota zrakov  

posti en ch se v sou asné dob  pokou ejí n které neziskové organizace tím, e vytvá ejí 

projekty podporující ob any znev hodn né zrakov m handicapem k samostatnosti p i 

hledání zam stnání. 

Jedním z nich je projekt olomouckého TyfloCentra, je  si klade za cíl zlep ení pozice 

zrakov  posti en ch na trhu práce. Organizuje specializované kurzy pro v uku po íta , 

anglického jazyka, poskytuje individuální konzultace v profesní oblasti a nabízí mo nost 

t ím sí ní praxe na pracovi ti. V rámci projektu „Podpora zam stnatelnosti zrakov  

posti en ch“ mohou osoby se zrakov m posti ením od kv tna roku 2006 vyu ít tyto 

slu by díky finan ní podpo e Evropské Unie také v regionálních st ediscích v P erov , 

Prost jov , Jeseníku a umperku. Klienti projektu se s pracovníkem TyfloCentra podílejí 

na vytvo ení vlastního individuálního plánu, tzn. e si zvolí absolvování n kterého 

z nabízen ch kurz  a upraví si konkrétní p edstavu o svém pracovním uplatn ní.  

Po úsp ném absolvování kurz  má klient mo nost vyu ít zprost edkování praxe p ímo  

u zam stnavatele. N kte í klienti ji  tuto nabídku vyu ili, nebo p ímo získali zam stnání 

(nap . masér, telefonista v realitní kancelá i, pedagogick  asistent, pomocn  pracovník 

v knihovn , administrativní pracovnice, osobní asistent apod.). 

Mimo tyto projekty se do procesu zapojují i agentury podporovaného zam stnání, které  

se spí e specializují na vyhledávání práce pro mentáln  posti ené, av ak v poslední dob  se 

za ínají orientovat i na zrakov  handicapované. Sv m klient m pomáhají hledat vhodné 

zam stnání s ohledem na jejich posti ení, mo nosti a schopnosti. Provád jí konzultace 

s klienty i se zam stnavateli. Poskytují informace ohledn  zam stnávání, doprovází klienty 

na ú ady a v b rová ízení. ( 37). 
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Ur it  po et vyhovujících pracovních míst vytvá í v robní dru stva. P íkladem m e b t 

Spektra, v robní dru stvo nevidom ch, které zam stnává osoby nevidomé i slabozraké. 

Zam uje se na v robu mechanick ch a elektronick ch kompenza ních pom cek, 

obstarává jejich dovoz, instalaci, prodej a servis. ( 37). 

Zrakov  posti ení se dnes p i hledání zam stnání mohou inspirovat také internetov mi 

servery, na nich  lze nalézt u ite né informace. 

Na internetovém portálu Ministerstva práce a sociálních v cí byla ke dni 12.10.2007 

zprovozn na nová slu ba pro nevidomé a slabozraké. Do hledání zam stnání byly 

dopln ny v b rové podmínky na vhodnost profese pro slabozraké a nevidomé. 

Pro tyto podmínky probíhá hledání volného místa podle stupn  vhodnosti jeho profese pro 

dané posti ení. Odstup ování je následující: velmi vhodné, vhodné, málo vhodné, 

nevhodné. Ve vyhledávacím formulá i lze také vyzna it zájemcem po adovan  okres,  

do n ho  má volné místo spadat, p i em  lze vyu ít nabídky b ného i roz í eného 

vyhledávání voln ch míst. ( 41; 42). 

Burza práce provozovaná Kontem bariéry nabízí zrakov  posti en m vyhledávání 

vhodn ch povolání v databázi pracovních p íle itostí, zasílání nabídek nov ch pracovních 

míst emailem, vytvo ení a vystavení profesního ivotopisu na webu. (42). 

Informa ní portál Helpnet.cz pro osoby se specifick mi pot ebami usnad uje orientaci  

v problematice zdravotního posti ení. My lenka zrodu projektu Helpnet.cz zast e ujícího 

problematiku ob an  se zdravotním posti ením vznikla na p d  Asociace informa ních 

systém  pro osoby se specifick mi pot ebami (AISO). Z pov ení AISO se úlohy 

realizátora projektu ujalo BMI sdru ení. Pro zrakov  posti ené uchaze e o zam stnání 

p iná í server prosp né informace o legislativ  t kající se zam stnávání ob an   

se zm n nou pracovní schopností, sdru uje seznam vhodn ch pracovních pozic, pojednává 

o podporovaném zam stnání a uvádí odkazy na u ite né weby (nap . na stránky eské 

unie podporovaného zam stnávání, kde lze najít kompletní seznam agentur zab vajících se 

uskute ováním t chto slu eb). (44). 

Cílem projektu Internetporadna.cz provozovaného stejnojmenn m ob ansk m sdru ením 

je celorepublikové poskytování poradenství nap . v oblastech t kajících se zrakového, 

sluchového, mentálního posti ení nebo zam stnávání ob an  se zm n nou pracovní 

schopností. V sou asné dob  je do innosti sdru ení zapojeno více ne  250 dobrovolník  / 

odborník  z pomáhajících organizací v neziskové i státní sfé e, kte í odpovídají na dotazy 
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z oblasti jejich specifické odbornosti. Od b ezna 2007 se slu by Internetporadny roz í ily  

o projekt RESTART - program podpory integrace lidí se zdravotním znev hodn ním,  

v jeho  rámci probíhají kolicí aktivity (po íta ové kurzy a kurz sociálních a pracovních 

dovedností). (45). 

Portál nejen pro handicapované PRO VÁS vznikl jako nástupce poradny pro zdravotn   

a sociáln  handicapované TARO. Zrakov  posti ení uchaze i o zam stnání mohou vyu ít 

burzy práce, je  je sou ástí portálu. V jejím rámci mohou zadat vlastní inzerát vyjad ující 

jejich zájem o nalezení konkrétního zam stnání, nebo sledovat databázi zam stnavatel  

zaji ujících vyhovující práci vycházející z jejich konkrétních pot eb a po adavk . (46). 

Pro zrakov  posti ené hledající práci mohou b t u ite né nap . i takové servery, které 

nabízejí pomoc se sepsáním ivotopisu a jeho vystavení na webu. Zam stnavatel m je tím 

dána p íle itost vybrat si p íhodného uchaze e na inzerované pracovní pozice p ímo dle 

ivotopisu.  

 

6.4 Úloha ú ad  práce 

V znamnou roli p i vyhledávání zam stnání pro osoby se zrakov m posti ením by m ly 

sehrávat rovn  ú ady práce. Jejich úkolem je vy adovat od zam stnavatel  seznamy 

pracovních míst, která jsou pro zrakov  posti ené vhodná, vést evidenci zrakov  

posti en ch uchaze  o práci. M ly by dále ukládat zam stnavatel m, aby místa 

vyhrazená ob an m se zm n nou pracovní schopností obsazovali pouze t mito osobami. 

Pro takové ob any by m ly z izovat v cviková st ediska. Svou innost mají orientovat  

i na poskytování poradensk ch slu eb k volb  povolání, zabezpe ovat pracovní rehabilitaci 

a rekvalifikaci a po jejím absolvování zajistit ob an m se zm n nou pracovní schopností 

dobré profesní uplatn ní. Spole n  s orgány státní správy by m ly mít za úkol sledovat, 

zda v zam stnání nedochází ke zhor ení handicapu ob ana se zm n nou pracovní 

schopností.  

 

Profesní p íprava, tedy studium na st ední i vysoké kole zam ené na volbu povolání 

v konkrétním oboru, by m la vyvrcholit nalezením vyhovujícího pracovního místa, které 

by odpovídalo na im zájm m, schopnostem, pot ebám i po adavk m. V sou asné dob , 

k jejím  v razn m socioekonomick m ukazatel m nále í vysoká nezam stnanost, není 
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pracovní uplatn ní absolvent  kol ádnou samoz ejmostí. T m se zrakov m posti ením 

navíc komplikuje nep íznivou situaci jejich handicap a postoje jím ovlivn né, zaujímané 

ve ejností, ale i jimi sam mi. Na t stí ji  existuje ada projekt  uskute ovan ch 

neziskov mi organizacemi, které zrakov  posti ené v jejich úsilí získat zam stnání 

podporují. Zdá se, e nejv razn j í iniciativy vycházejí p ímo z organizací zab vajících  

se p ímo pomocí zrakov  posti en m (nap . TyfloCentrum), ale pozadu nez stávají ani 

agentury podporovaného zam stnání i ú ady práce. Zrakov  posti ení mohou rovn  

vyzkou et slu by internetov ch portál  z ízen ch k podpo e zam stnávání ob an   

se zm n nou pracovní schopností. Úsilí ádného z v e jmenovan ch podp rn ch subjekt  

by nem lo p íli  cenu, kdyby zrakov  posti ení zájemci o plnohodnotnou realizaci 

v profesi nezapojili do procesu jeho hledání vlastní hou evnatost, odhodlanost, odvahu  

a v li, kdyby nebyli ochotni na sob  pracovat – vzd lávat se, u it se nov m poznatk m, 

roz i ovat si v domosti. Zále í toti  jen na nich, jak  p ístup k celé zále itosti zaujmou – 

zda se v p ípad  neúsp chu nevzdají, nebo propadnou-li pasivit  a smí í se s tím, e jim 

zkrátka není pomoci a nezb vá nic jiného ne  „trp liv “ sed t doma a ekat na zázrak, 

p ijde-li v bec n jak . V nyn j í usp chané a na v kony náro né dob  není pro jakkoli 

handicapovaného lov ka jednoduché prosadit si svou a dokázat ostatním, e to, co sm jí 

oni, m e on také, i kdy  n které v ci musí prost  d lat jinak ne  „zdrav  zbytek sv ta“. 

V adách zrakov  posti en ch se jist  objevují i tací, kte í dávají rad ji p ednost pohodlí 

vlastních domov  a k p e ití jim dosta ují p íjmy z invalidního d chodu, ne  by vyvinuly 

by  i nepatrnou snahu zm nit své postavení, na n j  nez ídka tolik reptají. Já jsem 

p íznivkyní optimisti t j ích perspektiv a ve shod  s tímto p esv d ením neustále v ím, 

e mnozí z nás skute n  pracovat cht jí a jsou kv li p íle itosti vybudovat si solidní 

sociální pozici a získat uspokojiv  spole ensk  status ob tovat n co ze svého komfortu. 

V dy  práv  slu né zam stnání by m lo b t jednou z v cí, které dávají na emu ivotu 

smysl a p iná ejí jeho napln ní. 
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7 ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ OB AN M SE ZRAKOV M 

POSTI ENÍM 

V eské republice existují organizace, které pomáhají osobám se zrakov m posti ením. 

Jedná se p evá n  o neziskové organizace – ob anská sdru ení a obecn  prosp né 

spole nosti obstarávající slu by, které obvykle nezaji uje stát. N které mají 

celorepublikovou p sobnost, jiné jsou regionální. Jedná se nap . o SONS, Tyfloservis, 

TyfloCentrum, podp rná univerzitní centra, rekvalifika ní st ediska, agentury 

podporovaného zam stnání apod. 

 

7.1 Organizace pro dosp lé osoby se zrakov m posti ením 

 

7.1.1 SONS – sjednocená organizace nevidom ch a slabozrak ch v R 

SONS R je ob anské sdru ení s celostátní p sobností. Vznikla v roce 1996 slou ením 

eské unie nevidom ch a slabozrak ch a Spole nosti nevidom ch a slabozrak ch R. 

Posláním organizace je sdru ovat a hájit zájmy zrakov  posti en ch ob an  a poskytovat 

konkrétní slu by vedoucí k jejich integraci do spole nosti. SONS nabízí slu by len m  

i ne len m organizace v následujících oblastech: 

- sociální práce mezi t ce zrakov  posti en mi ob any v etn  jejich vyhledávání  

a prvního kontaktu s nimi; 

- základní poradenství o mo nostech kompenzace handicapu zrakového posti ení  

i poskytovatelích slu eb takto posti en m lidem; 

- speciální sociáln  právní a pracovn  právní poradenství; 

- technické poradenství p i v b ru pom cek v etn  nácviku jejich obsluhy; 

- vydávání informa ních asopis  v Braillov  písmu, zvukové podob , zv t eném 

ernotisku a digitálním textu; 

- provozování informa ního systému Braillnet.cz a digitální knihovny p ístupné  

na webu; 
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- rozvoj a docvi ování dovedností získan ch v programech základní rehabilitace 

(va ení, tení, práce v domácnosti); 

- v cvik vodicích ps  a dal í slu by jejich dr itel m; 

- slu by osobní asistence (pr vodcovská a p ed itatelská slu ba); 

- odstra ování architektonick ch bariér a dal í. (55). 

 

7.1.2 Tyfloservis 

Sí  krajsk ch st edisek Tyfloservisu poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci 

nevidom m a slabozrak m po celém území eské republiky. Tyfloservis podporuje 

integraci nevidom ch do spole nosti prost ednictvím intervencí zam en ch na samotné 

nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a irokou laickou i odbornou ve ejnost. Vznikl 

v roce 2000. Základním zdrojem financování jsou dotace Ministerstva zdravotnictví R. 

Slu by Tyfloservisu sm jí vyu ívat v ichni lidé star í patnácti let, kte í mají v razné potí e 

se zrakem, nebo jsou zcela nevidomí. St ediska disponují informacemi, pom ckami  

a systematick m nácvikem dovedností, které pomohou zv it samostatnost a co mo ná 

nejv t í nezávislost klient  v ka dodenních innostech.  

Tyfloservis provozuje a nabízí: 

- rehabilita ní kurzy (ch ze s bílou holí, nácvik Braillova písma, nácvik psaní na 

kancelá ském stroji a po íta ové klávesnici, sebeobsluha apod.); 

- v b r vhodn ch pom cek pro kompenzaci zrakového handicapu (bílé hole, 

televizní lupy apod.); 

- poradenství (p i v b ru pom cek, sebeobsluze, samostatném vedení vlastní 

domácnosti); 

- psychologickou pomoc (p i zvládání ka dodenních situací i p i vyrovnávání se 

s náhlou i postupnou ztrátou zraku); 

- individuální práci s klientem (nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, 

psaní na stroji nebo po íta ové klávesnici, inností v domácnosti); 

- osv tové a jiné aktivity; 

- seminá e pro léka e a sociální pracovníky; 
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- v stavy, konference, hepeningy, benefi ní koncerty, ve ejné sbírky; 

- konzultace zam ené na odstra ování architektonick ch bariér; 

- hodnocení úrovn  mobility u adatel  o vodicí psy; 

- sout e ve speciálních dovednostech ( tení Braillova písma, psaní na stroji, práce 

na  po íta i s hlasov m v stupem, va ení, pé e o domácnost); 

- testování nov ch kompenza ních pom cek; 

- p ípravu podklad  pro nová legislativní a obdobná pravidla. (56). 

 

7.1.3 TyfloCentrum 

TyfloCentra za ala vznikat v letech 2000-2003, kdy SONS v n kter ch krajích zakládala 

první krajská st ediska sociálních slu eb pro nevidomé a slabozraké. Tato st ediska mají 

kompenzovat a roz i ovat nabídku slu eb pro zrakov  posti ené, zavád t nové slu by 

podle regionálních pom r  a pot eb. Formou právního z ízení TyfloCenter je obecn  

prosp ná spole nost, její  innost je dotována ze zdroj  MVSV, krajsk ch ú ad   

a magistrát  krajsk ch m st.  

Poslání TyfloCenter: 

- kolicí st ediska obsluhy kompenza ních pom cek a poradenství p i v b ru; 

- denní centra sociálních slu eb; 

- slu by prvního kontaktu pro t ce zrakov  posti ené ob any; 

- základní poradenství o mo nosti kompenzace handicapu; 

- sociáln  právní a pracovn  právní poradenství; 

- základní a nadstavbové kurzy v uky práce na PC; 

- rozvoj a docvi ování dovedností získan ch v programech základní rehabilitace 

(va ení, stolování, tení); 

- slu by osobní asistence; 

- pomoc p i odstra ování architektonick ch bariér; 

- podpora zam stnatelnosti zrakov  posti en ch; 
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- podpora volno asov ch aktivit (kulturní a sportovní akce); 

- dal í slu by (vy izování korespondence, vypl ování formulá , digitalizace text , 

pr vodcovství, dobrovolnictví). (57). 

 

7.2 Podp rná univerzitní centra 

Podp rná univerzitní centra jsou st ediska z ízená v rámci fakult n kter ch univerzit. 

Kladou si za cíl pomoc student m se specifick mi nároky (zrakové, sluchové, pohybové 

posti ení) p i zvládání samostatného vysoko kolského studia. Jsou to: 

- Laborato  Carolina p i Kabinetu software a v uky informatiky na Matematicko- 

fyzikální fakult  Univerzity Karlovy v Praze; 

- Tereza p i Kated e matematiky eského vysokého u ení technického v Praze; 

- Tyflopedick  kabinet p i Kated e speciální pedagogiky Pedagogické fakulty 

Univerzity v Hradci Králové; 

- Teiresiás p i Masarykov  univerzit  v Brn . 

- Centrum pomoci handicapovan m p i Kated e speciální pedagogiky Univerzity 

Palackého v Olomouci; 

- Centrum Pyramida p i Pedagogické fakult  Ostravské univerzity v Ostrav ; 

- Centrum Slune nice p i Ekonomické fakult  Vysoké koly bá ské – Technické 

univerzity v Ostrav . 

Vzhledem k tomu, e v zkum praktické ásti této práce je zam en na studium t ce 

zrakov  posti en ch na moravsk ch vysok ch kolách, budou v dal ím textu podrobn  

popsána pouze st ediska nále ející k univerzitám v Brn , Olomouci a Ostrav . 

 

7.2.1 Teiresiás  

Teiresiás, st edisko pro pomoc student m se specifick mi nároky je celouniverzitním 

pracovi t m Masarykovy univerzity v Brn . Jeho úkolem je zaji ovat, aby studijní obory 

akreditované na Univerzit  byly p ístupné student m se smyslov m nebo jin m 

handicapem. Slou í pro uchaze e se zrakov m, sluchov m a pohybov m posti ením.  
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Bylo zalo eno v roce 2000. St edisko je garantem programu celo ivotního vzd lávání 

nevidom ch s ú elem doplnit zrakov  posti ené ve ejnosti vzd lání v díl ích p edm tech 

akreditovan ch studijních obor  zp sobem odpovídajícím zrakovému posti ení.  

Ve struktu e univerzity je za azeno jako samostatné univerzitní pracovi t  spolupracující 

se Studijním odborem a Akademick m psychodiagnostick m centrem Rektorátu MU,  

s Poradensk m centrem, Centrem jazykového vzd lávání a dal ími spole n mi pracovi ti 

MU.  

Centrum Teiresiás je v jime né tím, e slu uje dva sm ry práce s klienty – informatick   

a pedagogick  - a sna í se p edcházet negativním d sledk m integra ní a speciální 

metodiky. Klade d raz na p ímou specializovanou v uku odborn ch vysoko kolsk ch 

p edm t  (hmatová filologie a hmatová matematika). V nuje se metodám orientace, 

sebeobsluhy a práce se speciální technikou. St edisko má charakter centrální univerzitní 

instituce. Je v ukov m centrem s rozsáhlou vlastní v ukou (lektorské kurzy dopl ující 

nebo nahrazující ádnou v uku a kurzy celo ivotního vzd lávání). Má vlastní 

celouniverzitní studijní odd lení s právem registrace, zápisu a pr b né kontroly studia 

posti en ch student  v Informa ním systému MU. Je poradensk m a metodick m centrem 

pro st edo kolské studenty. Je v zkumn m pracovi t m s v vojem vlastních 

technologick ch e ení. Jako jediné má v republice charakter Braillského vydavatelství, 

celostátní vysoko kolské knihovny, tlumo nického centra a asistentského dispe inku. (51). 

 

7.2.2 Centrum pomoci handicapovan m  

Centrum pomoci handicapovan m bylo zalo eno v roce 1996 p i Kated e speciální 

pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci na základ  e ení grantu Fondu rozvoje 

vysok ch kol. Poskytuje konkrétní slu by speciáln  pedagogického zam ení 

handicapovan m student m, kte í se ucházejí o vysoko kolské studium na fakultách UP 

nebo na nich ji  studují. Na rozdíl od obdobn ch st edisek na jin ch vysok ch kolách 

zprost edkovává poradenské slu by v em kategoriím posti en ch. Poradenské slu by jsou 

poskytovány na základ  osobní ádosti klienta. Konzulta ní hodiny v jednotliv ch 

odd leních Centra jsou stanoveny v pr b hu p íslu n ch semestr  p evá n  v odpoledních 

hodinách. Poradenská innost m e po domluv  probíhat i mimo prostory Centra. 

Speciální poradenské slu by jsou poskytovány p edev ím pro kategorie osob: 
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- s naru enou komunika ní schopností, 

- se zrakov m posti ením, 

- se sluchov m posti ením, 

- s poruchou hybnosti, 

- se specifick mi poruchami u ení a chování, 

- s více vadami. 

„Handicapovan m student m UP poskytuje Centrum vysoce odborn , kvalitní  

a komplexní poradensk , technick  a terapeutick  servis, vyvíjí spolupráci  

se studijními odd leními jednotliv ch fakult, poskytuje poradenské slu by pro 

vyu ující a spolupracuje i se st edními kolami, na nich  studenti se zdravotním 

posti ením studují. Kontakty s praktick mi aspekty ivota handicapovan ch, 

zprost edkovan ch v rámci Centra, p ispívají k udr ování vysoké odborné úrovn  

vysoko kolsk ch pedagog  studijního oboru Speciální pedagogika a dal ích 

p íbuzn ch obor . Prioritou Centra je poradenská pomoc handicapovan m student m 

UP, pop . uchaze m o p ijetí ke studiu. V ichni poraden tí pracovníci vykonávají 

svou innost v rámci své vlastní v deckopedagogické práce bez nároku na zvlá tní 

finan ní ohodnocení.“ (52). 

Centrum poskytuje pomoc handicapovan m v mnoha formách: 

- pr vodcovské slu by t ce zrakov  posti en m; 

- simultánní tlumo nické a pr vodcovské slu by t ce sluchov  posti en m; 

- konzulta ní innost t kající se studijních zále itostí klient ; 

- p evod studijních materiál  z ernotisku do Braillova písma; 

- asisten ní innost pro klienty s vy ím omezením hybnosti apod. 

Pro klienty se zrakov m posti ením je k dispozici speciáln  upraven  po íta ov  

software s hlasov m v stupem usnad ující tení a zp ístup ující p ipojení k internetu. 

(52). 
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7.2.3 Centrum Pyramida  

Centrum Pyramida p sobí p i Pedagogické fakult  Ostravské univerzity od roku 2007. 

Jeho innost je teprve v po átcích. St edisko poskytuje základní informace a slu by 

student m se speciálními pot ebami (pomoc p i organizování p ípravn ch a jin ch kurz , 

p i zprost edkování p ijímacího ízení apod.). Kurzy jsou p evá n  ur eny pro sluchov  

posti ené st edo koláky, maturanty a uchaze e o vysoko kolské studium. Po ádá-li 

uchaze  se speciálními pot ebami o studium na Ostravské univerzit , musí v p íloze 

p ihlá ky uvést druh svého posti ení a specifické pot eby z n j vypl vající. Studijní 

odd lení po adavek zohlední a zaeviduje. Je dohodnuta osobní sch zka uchaze e 

s p íslu n m kontaktním pracovníkem. Spole n  s vedoucím zam stnancem p íslu né 

katedry dojedná kontaktní osoba zp sob modifikace p ijímacího ízení a následn  

informuje uchaze e o studium. Zji t ní, do jaké míry se Centrum orientuje nebo hodlá 

orientovat na pomoc zrakov  posti en m uchaze m o studium a student m, bude sou ástí 

v zkumu tvo ícího praktickou ást této práce. (53). 

 

7.2.4 Centrum Slune nice  

Centrum pro handicapované studenty Slune nice bylo otev eno dne 31. íjna 2006 p i 

Ekonomické fakult  Vysoké koly bá ské – Technické univerzity v Ostrav . Vzniklo jako 

sou ást aktivit Institutu inovace vzd lávání za finan ní podpory Evropského sociálního 

fondu v rámci projektu „Nech  studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv“. innost Centra  

se dále rozvíjí v rámci návazného projektu ESF „FALCO“, aneb „Zkvalit ování p ístupu 

akademick ch pracovník  V B-TU Ostrava k integraci znev hodn n ch student “. 

Slu by st ediska jsou tedy ur eny pro studenty: 

- t lesn  posti ené, 

- zrakov  posti ené, 

- sluchov  posti ené, 

- se specifick mi poruchami u ení, 

- s kombinovan m posti ením, 

- jinak znev hodn né (nap . sociáln , ekonomicky, p i p estupu z jiné koly i náhlé 

zm n  ivotních podmínek, cizinci). 
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Centrum zaji uje pro studenty se specifick mi pot ebami a po adavky následující 

slu by: 

- podpora vedení fakulty garantovaná sm rnicí d kana; 

- za azení do Systému studia se specifick mi po adavky (individuální studijní plán); 

- psychologické a sociální poradenství uchaze m o studium; 

- asistence p i kontaktu a jednání s akademick mi a jin mi pracovníky fakulty; 

- asistované slu by specializované studovny vybavené kompenza ními pom ckami; 

- digitalizace studijních materiál  a zv t ování b ného textu; 

- práce na PC s vyu itím hlasového v stupu; 

- tisk upraven ch studijních materiál ; 

- za kolení v práci s technikou a programov m vybavením; 

- p izp sobení formy p ijímacího ízení dle specifick ch pot eb; 

- individuální p ípravn  kurz matematiky, jazyk  apod.; 

- pomoc p i prostorové orientaci na kole a zaji t ní bezbariérov ch studijních 

prostor; 

- zaji t ní pomoci studijních asistent ; 

- základní poradenství pro jinak znev hodn né studenty. (54). 

 

7.3 Rekvalifika ní st ediska pro zrakov  posti ené 

Ludíková (2005) k pojmu „rekvalifikace“ uvádí, e „umo uje zásadní nebo díl í 

zm nu kvalifikace pracovníka objektivn  nezbytnou pro jeho dal í uplatn ní.  

Za rekvalifikaci by m la b t pova ována ka dá, by  i elementární zm na kvalifikace, 

která bezprost edn  reaguje na pot eby praxe, nebo trhu práce, zm na, která umo ní 

dal í nebo nové pracovní uplatn ní pracovníka nebo ob ana.“ (22, s. 35). Rekvalifikace 

u zrakov  posti en ch má v znam pouze tehdy, jestli e po jejím ukon ení získá 

absolvent kurzu zam stnání. 
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V R existují pouze dv  rekvalifika ní za ízení zab vající se rekvalifikací zrakov  

posti en ch osob. Je to Pobytové, rehabilita ní a rekvalifika ní st edisko pro nevidomé 

D dina v Praze a Ústav sociální pé e v Brn -Chrlicích. 

 

7.3.1 D dina 

D dina je pobytové, rehabilita ní a rekvalifika ní st edisko pro nevidomé, o.p.s., jediné 

svého druhu v R. Umo uje nevidom m a t ce zrakov  posti en m lidem absolvovat 

intenzívní kurzy pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následn m 

pracovním uplatn ním. Z izovatelem st ediska D dina je SONS R. Bylo vybudováno  

za p isp ní MPSV, Magistrátu hl. m. Prahy a holandské nadace Care For Czech Republic.  

D dina se v nuje program m zam en m na osoby v produktivním v ku od estnácti let  

a  do dosa ení v ku dva roky p ed vznikem nároku na starobní d chod. 

Kurzy rehabilitace: 

- v cvik prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, 

- v cvik tení a psaní Braillova bodového písma, 

- reeduka ní a kompenza ní v cvik, 

- rozvíjení fyzick ch dovedností, 

- psychosociální a komunika ní v cvik, 

- zácvik psaní na kancelá ském stroji, 

- zácvik práce s elektronick mi kompenza ními pom ckami, 

- v cvik hmatu v ergoterapeutick ch dílnách. 

Rekvalifika ní kurzy: 

Jsou pro zrakov  posti ené ob any, zaregistrované na ú adu práce jako nezam stnaní. 

ÚP na základ  dohody tuto rekvalifikaci zaplatí. Rekvalifikaci m e hradit  

i zam stnavatel zrakov  posti eného nebo p ípadn  sponzor.  

- telefonista – specialista telefonického centra, 

- masér a nevidom  a slabozrak  masér, 

- keramická v roba, 
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- ko íká ská v roba, 

- tkalcovská v roba, 

- zvukov  designer, 

- nácvik obsluhy PC. 

Na provád ní v e uveden ch kurz  získává st edisko D dina akreditaci M MT  

(u masér  MZ R). Po úsp n  slo en ch záv re n ch zkou kách dostávají absolventi 

osv d ení s celostátní platností.  

D dina spolupracuje s ú ady práce, se zam stnavateli, pomáhá p i z izování pracovi  

pro zrakov  posti ené, s jejich úpravou a vybavením kompenza ní technikou,  

p i odstra ování architektonick ch bariér, p i sestavování pracovní nápln . 

Zam stnavatel m poskytuje rady i v oblasti da ové a sociální, upozor uje je na úlevy, 

které vypl vají ze zákon  v souvislosti se zam stnáváním zrakov  posti en ch. (58). 

 

7.3.2 Ústav sociální pé e Brno-Chrlice 

Ústav sociální pé e pro zrakov  posti ené v Brn -Chrlicích poskytuje rekvalifika ní kurzy 

na práci s po íta em od roku 1997. Je akreditován M MT R (na základ  §108 zákona  

. 435/2004 Sb. o zam stnanosti, vyhlá ky . 524/2004 Sb. O akreditaci za ízení 

k provád ní rekvalifikace a správního ádu k provád ní rekvalifikace pro pracovní 

innosti). T mito innostmi se myslí: 

- základy Braillova bodového písma, 

- základy znakového jazyka, 

- instruktor prostorové orientace hluchoslep ch, 

- obsluha osobního po íta e se zam ením na práci se zv t ovacím programem 

ZoomText v prost edí Windows pro zrakov  posti ené, 

- obsluha osobního po íta e se zam ením na práci s hlasov m v stupem 

WinMonitor v prost edí Windows pro nevidomé, 

- obsluha osobního po íta e se zam ením na práci s hlasov m v stupem Jaws  

v prost edí Windows pro nevidomé, 
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- obsluha osobního po íta e se zam ením na práci s hlasov m v stupem WinTalker 

v prost edí Windows pro nevidomé, 

- základy obsluhy osobního po íta e se zam ením na práci s digitálním tecím 

za ízením s hlasov m v stupem, 

- obsluha osobního po íta e. 

V uka probíhá v p ti rekvalifika ních kurzech, které mohou trvat a  sto hodin. Je 

realizována individuální formou – k jednomu klientovi je p id len v dy jeden lektor. 

Do kurz  mohou b t p ijati uchaze i se základním vzd láním ve v ku od osmnácti let 

do dvou let p ed nárokem na starobní d chod. M li by mít znalost psaní na stroji  

(lze se dou it p ímo v centru). Po úsp ném absolvování kurzu zakon eném zkou kou 

obdr í klient osv d ení garantované M MT R. (59). 

 

7.4 Agentury podporovaného zam stnání 

Termínem „podporované zam stnání“ se dle pojetí ob anského sdru ení Rytmus rozumí 

„komplex slu eb, jejich  cílem je poskytnout lov ku takovou podporu, aby si na el  

a udr el místo na otev eném trhu práce za rovn ch platov ch podmínek. Je ur eno pro 

zájemce znev hodn né na trhu práce tak, e pro získání a udr ení pracovního místa 

pot ebují dlouhodobou podporu p ímo na pracovi ti. Podpora je poskytována podle 

individuálních schopností a pot eb konkrétního lov ka. Podporované zam stnání se od 

tradi ních slu eb pomoci p i hledání zam stnání li í tím, e p i pou ití osv d en ch metod 

nejprve probíhá rekvalifikace následovaná nástupem na pracovi t , kde to v p ípad  

podporovaného zam stnání se nap ed zjistí stávající mo nosti pracovníka, na základ  

kter ch se hledá p íslu né pracovní místo. Jakmile lov k nastoupí do zam stnání, dochází 

k tréninku pot ebn ch dovedností. Obecné p íklady podpory jsou: 

- pracovní asistence, 

- Job klub, 

- trénink na pracovi ti, 

- monitorování pr b hu pracovního uplatn ní, 

- trénink dovedností souvisejících s pracovním uplatn ním, 
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- doprava.“ (66). 

Koncem listopadu 2001 byl p ijat zákon . 474/2001 Sb., kter  novelizoval zákon  

. 1/1991 Sb. o zam stnávání osob se zm n nou pracovní schopností. Z tohoto zákona 

vypl vají pro zam stnavatele podmínky a v hody p i zam stnávání ob an  se ZPS 

jako nap . slevy na daních, sní ení mzdov ch náklad , odstra ování p es asové práce, 

efektivn j í vyu ití kvalifikovan ch zam stnanc  apod. 

Na poskytování slu eb podporovaného zam stnání se specializují agentury 

podporovaného zam stnání, jejich  právní subjektivita má nej ast ji formu ob anského 

sdru ení. Seznam agentur je evidován na portálu eské unie pro podporovaného 

zam stnání. Pro ú ely v zkumu tvo ícího praktickou ást této diplomové práce bylo 

k detailní charakterizaci vybráno celkem est agentur – dv  ze zlínského kraje, dv  

z jihomoravského kraje a po jedné z regionu olomouckého a severomoravského. 

 

7.4.1 Centrum slu eb posti en m, o.p.s. – agentura podporovaného zam stnání 

V rámci projektu podporovaného zam stnání „Jdeme do práce“ vznikla jako dal í za ízení 

zlínského Centra slu eb posti en m agentura podporovaného zam stnání. Pracuje od roku 

2005. Jejím cílem je umo nit zdravotn  posti en m a sociáln  znev hodn n m ob an m 

získat vhodné zam stnání na trhu práce. Slu ba je asov  omezená a p izp sobuje se 

individuálním pot ebám u ivatele. Zahrnuje také pomoc a podporu zam stnavateli klienta.  

Agentura pomáhá klient m s t mito typy handicap : 

- mentálním posti ením, 

- smyslov m posti ením, 

- fyzick m posti ením, 

- kombinovan m posti ením, 

- du evním onemocn ním, 

- sociálním znev hodn ním. 

Podmínkou pro poskytování slu eb je, e klient musí bydlet v regionu Zlínska, chtít 

vyu ívat slu bu podporovaného zam stnání a aktivn  spolupracovat, chtít pracovat 

v b ném prost edí, mít takové zdravotní posti ení nebo sociální znev hodn ní, které 
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znesnad uje najít práci. Nutn  je té  stabilizovan  zdravotní stav. Po spln ní v e 

uveden ch kritérií nabídne agentura klientovi pomoc p i ujasn ní jeho p edstav  

o vhodném povolání, psaní ivotopisu a vypl ování formulá e ádosti o zam stnání, 

jednání se zam stnavatelem a ú adem práce, orientaci na pracovi ti a navazování 

vztah  s kolegy. (60). 

 

7.4.2 Elim, k es anská spole nost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o.s. – agentura 

podporovaného zam stnání 

Elim Vsetín je ob anské sdru ení zalo ené v roce 1991 jako organiza ní jednotka 

celorepublikového ob anského sdru ení Elim, o. s. Svou innost vyvíjí ve t ech 

následujících oblastech: 

- práce s bezdomovci, 

- práce s d tmi, 

- agentura podporovaného zam stnání. 

Cílem agentury podporovaného zam stnání je pomáhat lidem s v razn j ím 

zdravotním posti ením nebo sociálním vylou ením získat a udr et si vhodné pracovní 

místo, které by odpovídalo jejich po adavk m a schopnostem. U ivatel m  

je poskytována poradenská slu ba ve sfé e  sociálního zabezpe ení, individuální 

vyhledávání pracovního místa, individuální konzultace a motiva ní kluby, nácvik 

dovedností k nalezení práce, podpora a trénink p ímo na pracovi ti (pracovní 

asistence), podpora u ivatele k vlastním rozhodnutím (plánování kariéry), spolupráce 

s rodinou u ivatele, jin mi osobami z jeho okolí a odborníky. (61). 

 

7.4.3 Ob anské sdru ení Agapo Brno – agentura podporovaného zam stnání 

Agentura podporovaného zam stnání Agapo, o.s. vznikla v roce 2004. Jejím úkolem je 

pomáhat znev hodn n m lidem p i hledání a udr ení práce. Ve svém programu nabízí 

podporu nejen p i hledání pracovního místa, ale i po nástupu do zam stnání. Podpora trvá 

maximáln  dva roky, v od vodn n ch p ípadech je mo né prodlou it ji o rok. Slu ba 

podporovaného zam stnání je ur ena klient m z Brna-m sta nebo z Brna-venkova. Jedná 
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se o osoby s mentálním, smyslov m, t lesn m, chronick m nebo kombinovan m 

posti ením, du evním onemocn ním a osoby sociáln  znev hodn né. Agentura nabízí 

základní poradenství v sociáln  a pracovn  právní oblasti, nácvik dovedností, podporu p i 

v b ru a hledání zam stnání, pomoc p i získání zam stnání a p i zapracování 

v zam stnání, Job klub - skupinov  nácvik sociálních a jin ch dovedností usnad ujících 

hledání práce. (62). 

 

7.4.4 Ob anské sdru ení Piafa Vy kov – agentura podporovaného zam stnání 

Do programu tohoto ob anského sdru ení nále í projekt podpory integrace zdravotn  

posti en ch ob an  do spole enského ivota. Cílem projektu je zajistit rekvalifikaci  

a zprost edkovat pracovní praxi a p isp t k roz í ení kvalifikace a obnovení sociálních 

dovedností i pracovních návyk . Ú astníci se rekvalifikovali v kurzech základy obsluhy 

PC, pracovník sociální pé e se zam ením na asistenci, praxe na nácvikov ch místech ve 

firm  APEA v Bohdalicích. (63). 

 

7.4.5 Ob anské sdru ení Spolu Olomouc 

Ob anské sdru ení Spolu Olomouc vzniklo v roce 1995. Realizuje program 

podporovaného zam stnání pro lidi, kte í mají nejr zn j í typy handicap , ím  je jim 

dána pouze malá ance najít si a udr et vhodné místo na otev eném trhu práce. Od roku 

2006 nov  spadají do jeho p sobnosti osoby dlouhodob  pe ující o závislého lena rodiny. 

Jedná se p edev ím o rodi e d tí s posti ením. Sv m klient m nabízí pomoc p i 

individuálním nalezení vhodného pracovního místa, podporu na pracovi ti formou 

pracovní asistence. Slu ba je asov  omezena na dva roky. V sou asné dob  uskute uje 

ob anské sdru ení Spolu Olomouc dva projekty: „Práce je tu dost“ (financováno z projektu 

Transition Facility) a „Rozvoj slu by podporované zam stnávání v Olomouckém kraji“ 

(spolufinancován Evropsk m sociálním fondem a státním rozpo tem R).  

Zám rem prvního projektu je zv ení zam stnanosti osob se zdravotním posti ením  

a Rom , oslovováni jsou té  potencionální zam stnavatelé a iroká ve ejnost. 
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Druh  projekt se soust e uje na roz í ení slu by podporovaného zam stnání z Olomouce 

do region  P erov a umperk. Cílovou skupinu tvo í osoby se zdravotním posti ením  

a osoby dlouhodob  pe ující o závislého lena rodiny. (64). 

 

7.4.6 Ob anské sdru ení Kafira 

Ob anské sdru ení Kafira má sídlo v Opav  s pobo kami v Ostrav , Fr dku-Místku  

a Novém Ji ín . Jeho posláním je vyrovnávat p íle itosti ob an  se zrakov m posti ením 

v pracovním a spole enském uplatn ní. Poskytuje sociáln  právní pomoc, nácvik obsluhy 

PC a asistenci p i vyhledávání vhodn ch pracovních míst. (65). 

 

V oblasti mnohostranné podpory zam ené na ob any se zrakov m posti ením p sobí 

v dne ní dob  ada organizací majících povahu ob anského sdru ení nebo obecn  

prosp né spole nosti – nále ejí tedy do neziskového sektoru a v poskytování slu eb 

suplují nedostate n  napln nou roli státu. Pot ebují-li tedy zrakov  posti ení získat 

dovednosti v oblasti sociální rehabilitace, sociáln  právního poradenství, p i obsluze 

náro n ch kompenza ních pom cek nebo p i prostorové orientaci, mohou vyhledat SONS, 

TyfloCentrum i Tyfloservis. Nev dí-li si rady s realizací samostatného vysoko kolského 

studia, pomocnou ruku jim podá podp rné univerzitní centrum. Neda í-li se jim uplatnit  

na otev eném trhu práce, mohou se obrátit na agentury podporovaného zam stnání. 
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II PRAKTICKÁ ÁST 
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8 PROJEKT V ZKUMU 

Praktická ást této diplomové práce je tvo ena smí en m v zkumem s p eva ujícími prvky 

v zkumu kvalitativního. Jeho jádrem je vysti ení specifik pr b hu studia t ce zrakov  

posti en ch na vysok ch kolách v R se zam ením na moravské univerzity v návaznosti 

na mo nosti jejich následného uplatn ní na otev eném trhu práce. K získání relevantních  

a rozmanit ch údaj  pou iji informace od ty  subjekt  participujících na procesu. Jedná 

se o stanovisko samotn ch t ce zrakov  posti en ch student  moravsk ch univerzit (MU 

Brno, UP Olomouc, UTB Zlín, OU Ostrava, V B TU Ostrava), zku en ch pracovník  

podp rn ch univerzitních center pro pomoc student m se specifick mi nároky (Teiresiás 

Brno, Centrum pomoci handicapovan m Olomouc, Centrum Pyramida Ostrava, Centrum 

Slune nice Ostrava), zam stnanc  TyfloCenter (ta realizují projekty soust e ující se  

na podporu zam stnatelnosti zrakov  posti en ch) a agentury podporovaného zam stnání. 

D vody vzniku v zkumu, jeho ádoucí i reálné cíle, ideu i celkov  charakter postihuje 

následující v zkumn  projekt.  

 

8.1 Vymezení tématu v zkumu 

Prvotním d vodem naplánování a provedení celého v zkumu byla moje touha co mo ná 

neju ite n ji zúro it vlastní zku enosti se sv m vysoko kolsk m studiem na Univerzit  

Tomá e Bati ve Zlín  a se zku enostmi nasbíran mi z p sobení na své první pracovní 

pozici (lektorka v uky cizích jazyk  na Z ). Kumulace r znorod ch zku eností a poznatk  

ze sféry ivota zcela nevidomého lov ka v intaktní spole nosti ve mn  vzbuzovala 

zvídavost, nakolik se tyto zá itky podmín né empirií a poznáním shodují nebo li í u stejn  

posti en ch student , tzn. m ch sou asník  (vrstevník  blízk ch mi v kem), star ích 

p edch dc  a pr kopník  i mlad ích následovník . Zajímá m , co je vedlo k volb  oboru, 

kter  nyní studují nebo práv  absolvovali, jestli se p i rozhodování ídili vyhlídkami  

na budoucí pracovní uplatn ní, na koho se p i univerzitním studiu obraceli s prosbou  

o podporu a pomoc, zda a jak m zp sobem jim prosp la podp rná univerzitní centra  

a krajská TyfloCentra, zda se ji  pot kají s obtí n m hledáním pracovního místa nebo 

nesnáze teprve o ekávají, jestli by se p i t kostech nakontaktovali na agentury 

podporovaného zam stnání. Tématem mého v zkumu bude tedy Charakteristika specifik 

pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch na vysok ch kolách v R  
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se zam ením na moravské univerzity z pohledu nevidom ch student , pracovník  

podp rn ch univerzitních center, zam stnanc  regionálních pobo ek TyfloCenter  

a agentur podporovaného zam stnání. 

 

8.2 Teoretick  rozbor tématu v zkumu na základ  studia odborné 

literatury 

Problematikou návaznosti pracovního uplatn ní na mo nosti vzd lávání zrakov  

posti en ch v R se v teoretické i v zkumné rovin  zab vala Mgr. Martina Boto ová, 

Ph.D. ve stejnojmenné publikaci, z ní  erpám inspiraci pro následující ádky a konfrontuji 

její názory se sv mi. Autorka zkoumala p edev ím faktory ovliv ující a limitující v b r 

povolání u zrakov  posti en ch osob. Je p esv d ena, e jich existuje daleko více ne   

u osob vidících. Podle ní je nejv znamn j ím mezníkem majícím vliv na volbu povolání 

práv  nástup zrakov  posti eného dít te do koly. U dít te p icházejícího do koly 

speciální se v razn  m ní jeho ivotní styl a ivotní jistoty, které mu doposud poskytovala 

rodina. Musí se p izp sobit po adavk m koly i internátnímu re imu. Nem e si utvo it 

vlastní program. Integrace dít te do koly b ného typu v ak s sebou p iná í rovn  

spoustu problém  – p izp sobení se po adavk m vyu ování, autorit  u itele i „zdrav m“ 

spolu ák m. Pokud dít  nemá pro tuto adaptaci p edpoklady, m e pro ívat své neúsp chy 

velice traumaticky.  

Dále je zd razn n v znam prost edí, je  zrakov  posti eného obklopuje. „Prost edí 

zrakov  posti eného by m lo b t podn tné, aby jej stimulovalo k dal ímu rozvoji. Takové 

prost edí mu umo uje dostate n  rozvíjet jeho schopnosti, intelekt a zdravé pojetí celé 

osobnosti, co  zjednodu uje v b r jeho povolání.  

asto se setkává s r zn mi p edsudky, hodnoceními, co  se odrá í i v pracovním 

uplatn ní. Je zvykem, e zrakov  posti en  je dobr  hudebník nebo masér, ale jen st í 

p ijímáme, e by mohl b t i dobr m programátorem aj.“ (2, s. 16-17).  

Na problematiku pracovního uplatn ní zrakov  posti en ch zam ila sv j v zkum Nadace 

profesora Vejdovského (finan n  podporuje hlavn  zrakov  posti ené d ti v oblasti 

vzd lávací a zdravotnické), s ní  autorka úzce spolupracovala. V sledkem této kooperace 

bylo sestavení dotazníku, kter  zkoumal návaznost vzd lávání na mo nosti pracovního 

uplatn ní. Dotazník obsahoval 15 otázek a cílovou skupinou respondent  byli zrakov  
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posti ení ve v ku od 20 do 35 let. V zkumu se zú astnilo 21 mu  a 15 en z celé eské 

republiky. P evá nou v t inu respondent  28 osloven ch) tvo ili úpln  nevidomí. 

Z celkového po tu zkouman ch respondent  dosáhlo st edo kolského vzd lání s maturitou 

16 student , 1 absolvoval vysokou kolu. Po ukon ení vzd lání se pouze 12 lidem poda ilo 

najít pracovní uplatn ní, z toho pouze 6 získalo práci v oboru. V sou asné dob  je 

z kompletního po tu dotazovan ch trvale zam stnáno pouze 8 lidí, z nich  2 setrvali 

v oboru t i a více let. V t ina nezam stnan ch respondent  by zvá ila mo nost 

rekvalifikace. P est hovat se za prací do jiného m sta i obce by p íli  nevadilo pouze 

malé ásti z nich. P ípadn  odchod z domova kv li zam stnání by byl vázán na 

dosa itelnost slu eb pro zrakov  posti ené v lokalit  a na mo nosti d kladn  se s nov m 

prost edím obeznámit. Dle vyjád ení v t iny respondent  má na jejich nízké pracovní 

uplatn ní vliv patná ekonomická situace státu a mal  okruh nabídky vhodn ch pracovních 

míst.  

Z v zkumu vyplynulo, e nezam stnanost p edstavuje v sou asné dob  vá n  sociální 

problém pro osoby vidící, nato  pak pro jakkoli zdravotn  posti ené i nevidomé.  

U zrakov  posti en ch dosáhla míra nezam stnanosti a  80 %. Boto ová se domnívá,  

e nezam stnanost zrakov  posti en ch není zp sobena: „ patnou návazností pracovního 

uplatn ní na mo nosti vzd lávání, ale celkov m stavem celospole enského pracovního 

uplatn ní, spole ensk m trendem, náhledem spole nosti na zrakov  posti ené, nároky, 

které zam stnavatelé na zrakov  posti ené kladou, a samotn mi zrakov  posti en mi, 

jejich chováním a jednáním, vystupováním, kter m ovliv ují náhled spole nosti na n  

samotné.“ (2, s. 39). S t mito vyvozen mi záv ry se naprosto ztoto uji. Bude nesporn  

obohacující srovnat je ve svém v zkumu s názory nevidom ch vysoko kolsk ch student  

na p í iny tak extrémní nezam stnanosti v adách zrakov  posti en ch. Ke komparaci 

ov em pou iji spí e kvalitativní metodiku a men í vzorek dotazovan ch, p i em  cílov  

soubor zú ím pouze na zrakov  handicapované studenty p ti v e jmenovan ch univerzit. 

Autorka ve své publikaci uvádí rozsáhlé mo nosti p ípravy na povolání u zrakov  

posti en ch osob, av ak uve ej uje pouze v et speciálních st edních kol, st edních 

odborn ch u ili  a konzervato í. Dle mého mín ní pon kud opomíjí stále populárn j í 

integrované vzd lávání na st edních kolách „b ného“ typu, je  nevidícím student m 

zna n  roz i uje obzory pestrou nabídkou atraktivních obor  (v eobecn  i humanitn  

zam ená gymnázia, st ední koly pedagogické, st ední koly sociálního zam ení, 

konzervato e d íve primárn  ur ené intaktním zájemc m apod.). Do vzorku svého 
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smí eného v zkumu hodlám kv li lep í vyvá enosti zahrnout vysoko kolské studenty, 

kte í se p ed nástupem na univerzitu vzd lávali jak na st edních kolách speciálních, tak na 

t ch „b n ch“. M m zám rem je p edejít stran ní jednomu i druhému typu 

st edo kolského studia. 

Stranou autor ina pohledu z stává té  zvy ující se v znam a p ínos vysoko kolského 

studia zrakov  posti en ch, které jim op t roz i uje repertoár dostupn ch a lákav ch 

povolání (právník, p ekladatel, pracovník poradny, lektor v uky cizích jazyk , psycholog, 

sociální pedagog apod.). Na druhé stran  jí p ipadá zajímavé, e „v pomaturitním studiu  

si zrakov  posti ení volili k dal ímu vzd lávání spí e kolu vysokou ne  vy í odbornou.  

I p esto, e mají zrakov  posti ení mo nost studovat r zné technické obory, v t ina z nich 

si ke svému studiu vybrala v tev humanitní.“ (2, s. 38).  

P ipadá mi, e údiv autorky, která se sama rozhodla pro vysoko kolsk  humanitní obor 

(speciální pedagogiku),  nad touto skute ností není na míst . Obory technického zam ení 

jsou v sou asné dob  stále mén  populární i mezi intaktními studenty a zrakov  posti ení 

si je mohou volit jen st í, jeliko  speciální programové vybavení, pot ebné pro v t inu 

z nich, se jim velmi t ko uzp sobuje (co  je asov  i finan n  mnohdy náro né) nebo je 

nedostupné. P edstav , e by zrakov  posti en  dokázal b t úsp n  i na poli technick ch 

obor  (elektrotechnika, informatika, programátorství), se rozhodn  nebráním, jen jsem 

toho mín ní, e takové studium klade dosti vysoké nároky na takové schopnosti jako je 

nadání pro matematiku a logiku, p esnost úsudku, prostorová a geometrická p edstavivost 

apod. Takováto zdatnost mnohdy schází i vidícím. Ani v hoda zrakového vnímání v ak  

za n  nevy e í nedostatky ve shora uveden ch dovednostech. S nad jn mi vyhlídkami na 

lep í uplatn ní v technick ch oborech p ichází ke zrakov  posti en m Centrum Slune nice 

p sobící p i V B TUO. Od rozhovoru i dotazníku, v n m  by se jeho pracovníci  

k problematice vyjád ili, si ve svém v zkumu mnoho slibuji.  

Zarazil m  i dal í autor in v rok, e: „vzhledem k vysoké mí e nezam stnanosti by si 

zrakov  posti ené osoby m ly vybírat v rámci p ípravy na zam stnání takové obory, je  

jsou na trhu práce ádoucí a ve kter ch je nedostatek kvalifikovan ch pracovních sil.“ (2, 

s. 39).  

Dle mého zji t ní mají ú ady práce nejv t í po adavky na kvalifikované kucha e, í níky, 

servírky, zedníky, obklada e, strojní mechaniky, elektriká e, idi e dopravních prost edk  

atd., co  jsou profese naprosto nevyhovující pro zrakov  posti ené osoby. Je sice pravda, 
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e by se zrakov  handicapovaní m ly p i volb  povolání do jisté míry ídit spole enskou 

nabídkou a poptávkou i lukrativností a zajímavostí profese pro n  samotné, av ak 

p edev ím by m ly brát do úvahy své vlastní mo nosti, schopnosti, nároky, po adavky  

a v neposlední ad  i studijní v sledky. Tím chci jen íct, e by si zrakov  posti ení p i 

p íprav  profesní dráhy m li b t v domi, jestli je povolání, k n mu  se upnuli, bude bavit  

a zda na n j „mají“ po v ech stránkách. Ani tento aspekt nechci p i oslovování zrakov  

posti en ch vysoko kolsk ch student  a erstv ch absolvent  opomenout. 

Pro m j v zkum se daleko p ínosn j ím ne  publikace z roku 2005 jeví odborn  lánek 

Mgr. Boto ové, Ph.D. uve ejn n  ve sborníku z XIII. Mezinárodní konference k osobám  

se specifick mi pot ebami pod názvem Nové trendy v oblasti zam stnávání osob  

se zrakov m posti ením. lánek je napsán poutavou formou a tená e m e skute n  

obohatit o dosud málo známé informace t kající se pracovního uplatn ní lidí majících vadu 

zraku. Autorka v n m poukazuje na v voj kály vhodn ch povolání pro tyto ob any  

od tradi ních zam stnání jako masér, u itel hudby i telefonista a  po nové a d íve 

neobvyklé profese jako p ekladatel, sociální pracovník i právník. Zvlá t  oce uji zmínku 

o projektu olomouckého TyfloCentra zacíleného na zv ení zam stnatelnosti zrakov  

posti en ch a o vstupu agentur podporovaného zam stnání, je  se je t  donedávna 

specializovaly v hradn  na mentáln  posti ené, do t chto „neprobádan ch vod“. Práv   

na úlohu agentur podporovaného zam stnání p i pomoci zrakov  posti en m uplatnit se na 

otev eném pracovním trhu a vydobytou pozici si následn  udr et tvo í jedno z klí ov ch 

témat mnou uskute ovaného v zkumu. 

Podobn  tematicky lad n  je lánek Mgr. Kamily Zif ákové a Mgr. Zuzany Kundelové 

uve ejn n  v ji  citovaném sborníku. P iná í spí e praktické zku enosti sociálních 

pracovnic s podporou zrakov  posti en ch p i hledání zam stnání. Jádrem lánku je 

podrobn  popis projektu TyfloCentra Olomouc nazvaného Podpora zam stnatelnosti 

zrakov  posti en ch, o kterém se ve zkratce vyjád ila i Boto ová. Je mi známo, e stejn  

projekt mají v náplni sv ch aktivit i jiná krajská TyfloCentra, proto oslovím ta p sobící  

ve Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a srovnám jejich slu by v této 

oblasti se slu bami TyfloCentra Olomouc.  
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8.3 Definice ve v zkumu pou it ch pojm  

Je mi známo, e n které pojmy úzce spjaté se zrakov  posti en mi, s jejich studiem na 

vysoké kole a jejich za azením na trh práce (s ím  souvisí jejich integrace do intaktní 

spole nosti), nemusejí b t „na první pohled“ z ejmé, p esto e se tak mohou jevit. 

Shledávám nanejv  ádoucím definovat práv  ty dle mého mín ní nejcharakteristi t j í 

termíny, které jsou ve v zkumu pou ity nej ast ji. Pro vyjasn ní jejich podstaty 

p edkládám následující definice: 

 

8.3.1 Handicap 

Ka dé znev hodn ní jedince s posti ením, defektem v porovnání s vrstevníky. (21). 

    

8.3.2 Integrace 

Integrace se pokládá za vzájemn  proces, ve kterém se ob  strany k sob  p ibli ují a m ní 

se, tak e roste oboustranná pospolitost a sounále itost. Cíl integrace spo ívá v tom, 

vytvo it v kontextu rovnosti ancí vzájemné porozum ní a akceptaci mezi posti en mi  

a neposti en mi. (35, s. 17). 

 

8.3.3 Speciální kola 

Podle nové právní úpravy ( kolsk  zákon ú inn  od 1.1.2005) se speciální koly stávají 

kolami druhov  vymezen mi s tím, e „zvlá tním typem základní koly z stává pouze 

základní kola speciální z izovaná pro áky s t k m mentálním posti ením, s více vadami 

a s autismem. Proto zákon ji  neuvádí typy i spí e názvy kol zvlá tní kola a pomocná 

kola. (27 s. 238). 

 

8.3.4 B ná kola 

Je b né kolské za ízení typu základní i st ední koly, které není primárn      
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    uzp sobeno ke vzd lávání ák  se specifick mi vzd lávacími pot ebami, tj. ák  se 

zdravotním posti ením i sociálním znev hodn ním. (27, s. 238). 

 

8.3.5 Zrakov  posti en  jedinec 

V tyflopedickém pojetí je za jedince se zrakov m posti ením pova ována ta osoba,        

která po optimální korekci (nap . medikamentózní, chirurgické, optické) své zrakové vady 

i poruchy má dále problémy p i zrakovém vnímání a zpracování zrakem vnímaného 

v b ném ivot . (21).  

 

8.3.6 Zrakové posti ení 

Absence nebo nedostate nost kvality zrakového vnímání. (21). 

 

8.3.7 T ce zrakov  posti en  jedinec (osoba nevidomá, osoba se zbytky zraku) 

Osoby nevidomé jsou chápány jako kategorie osob s nejt ím stupn m zrakového 

posti ení a pat í sem d ti, mláde  a dosp lí, kte í mají zrakové vnímání naru eno na stupni 

nevidomosti (slepoty). Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 

3/60 – sv tlocit. 

Praktickou nevidomostí se rozumí:  

a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 v etn , 

b) binokulární zorné pole men í ne  10°, ale v t í ne  5° kolem centrální fixace. 

 

Skute nou nevidomostí se rozumí:  

a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60 – sv tlocit,  

b) binokulární zorné pole 5° a mén  i bez poru ení centrální fixace.  

 

Plná slepota: 

Sv tlocit s chybnou sv telnou projekcí a  do ztráty sv tlocitu. (21). 
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8.3.8 Kompenza ní pom cky 

Speciální pom cky, jejich  prost ednictvím lze jednak do jisté míry kompenzovat 

zrakov  deficit a na stran  druhé mohou zlep it kvalitu vizuálního vnímání, pomoci 

ke korekci a reedukaci zraku. Pom cky provází zrakov  posti ené p i velké v t in  

b n ch ka dodenních inností, p i studiu, v pracovním procesu, ale i b hem 

volno asov ch aktivit. Nejobecn j í je d lení pom cek na tzv. klasické a moderní 

pom cky, kter mi se p evá n  myslí dnes velmi hojn  vyu ívané elektronické 

pom cky (osobní po íta e, notebooky, elektronické zápisníky jako Aria i 

Packmate s hlasov m v stupem). Setkáváme se s pom ckami pro prostorovou 

orientaci a samostatn  pohyb (orienta ní bílá h l, zvukov  majá ek), pom ckami 

pro sebeobslu né innosti a domácí práce (indikátor hladiny, mluvící osobní váha), 

v ukov mi pom ckami (Picht v psací stroj, Braillsk  ádek), pom ckami pro voln  

as (spole enské hry). Dle vyu itelnosti jednotliv ch smysl  se pom cky d lí na 

akustické, optické, haptické apod. (21). 

 

8.3.9 Asisten ní slu by 

Práce asistenta spo ívá v tom, e pomáhá  t ce zrakov  posti enému studentovi zvládat 

innosti spojené se studiem  a studijní p ípravou, na které by sám kv li svému handicapu 

nesta il. Podílí se nap . na vytvá ení r zn ch speciálních v ukov ch pom cek a na 

p episování u ebních text  do Braillova písma nebo na jejich digitalizaci. Je-li asistent 

pracovníkem univerzitního st ediska, podílí se také na poskytování pr vodcovsk ch  

a jin ch slu eb spojen ch se samostatn m pohybem studenta na univerzit  a v jejím okolí. 
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8.3.10 Podp rná univerzitní centra 

Jsou z ízena na fakultách n kter ch univerzit za ú elem pomoci student m se specifick mi 

nároky (p edev ím smyslov  a t lesn  posti en m) p i zvládání nárok  spojen ch s jejich 

vysoko kolsk m studiem. Poskytují student m speciáln  upravená skripta i u ební texty 

(ve zv t eném ernotisku, v bodovém písmu, v digitální podob ). Zrakov  posti en m 

student m zprost edkovávají asisten ní a pr vodcovské slu by. 

 

8.3.11 TyfloCentra 

Krajská st ediska sociálních slu eb pro nevidomé a slabozraké. St ediska mají pro n  

kompenzovat a roz i ovat nabídku slu eb, zavád t nové slu by podle regionálních pom r  

a pot eb. TyfloCentra mimo jiné poskytují základní poradenství p i v b ru kompenza ních 

pom cek, sociáln  právní a pracovn  právní poradenství, slu by osobní asistence, základní 

a nástavbové kurzy práce na PC. V sou asné dob  rozjí d jí projekt podporovaného 

zam stnávání zrakov  posti en ch. (www.tyflocentrum.cz). 

 

8.3.12 Agentury podporovaného zam stnání 

Pomáhají jakkoli znev hodn n m lidem uplatnit se na trhu práce i vrátit se do pracovního 

procesu tím, e jim zprost edkovávají zam stnání. Jednají nap íklad s ú ady práce  

a obracejí se na potencionáln  vhodné zam stnavatele. 

 

8.4 V zkumné problémy a v zkumné otázky 

P esto e data získaná tímto v zkumem budou hodnocena a zpracovávána p evá n  

kvalitativními postupy, p ipadalo mi u ite né stanovit si ve fázi p ípravy et ení n kolik 

v zkumn ch otázek, na n  bych ráda nalezla odpov di slou ící jako nám t k úvaze nad 

celkovou úrovní a pr b hem studia t ce zrakov  posti en ch student  vysok ch kol  

a spole enského postavení prakticky i zcela nevidom ch ob an  na trhu práce. Z toho 

tedy vypl vají dv  roviny tohoto v zkumu - dva hlavní v zkumné problémy: 

1. Jak mi specifiky se vyzna uje pr b h studia vybran ch t ce zrakov  posti en ch     

    student ? 
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2. Jaká je návaznost dostupn ch studijních obor  pro zrakov  posti ené na mo nosti jejich  

    následného pracovního uplatn ní? Jaké je jejich spole enské postavení na trhu práce? 

Jestli e to bude mo né, pokusím se n které zvlá t  asto se vyskytující odpov di získané 

od vybraného vzorku respondent , je  by m l dle mého názoru b t dostate n  

reprezentativní, aplikovat obecn . Nelze toti  vylou it, e ostatní t ce zrakov  posti ení 

studenti, pracovníci univerzitních st edisek, TyfloCenter a agentur podporovaného 

zam stnání nenarazí na podobné obtí e jako respondenti, kte í se podrobili m m dotaz m. 

Dva st ejní problémy jsem roz lenila na est v zkumn ch otázek. Nelze v ak 

jednozna n  ur it, které otázky nále ejí k prvnímu a které ke druhému problému, nebo  

oba problémy se tematicky p ekr vají a navazují na sebe. Stejn  tomu je i s následujícími 

v zkumn mi otázkami, které mi vyvstaly na mysl: 

1. S jak mi nedostatky se v pr b hu vysoko kolského studia nej ast ji setkávají t ce  

    zrakov  posti ení studenti? 

2. Jsou vysoké koly a univerzity v R dle mín ní t ce zrakov  posti en ch student  a    

pracovník  podp rn ch univerzitních center dostate n  p ipraveny na v uku t ce  

zrakov  posti en ch student  po stránce odborného pedagogického vzd lání  

a informovanosti o specifice jejich vzd lávání? 

3. Jak  je v znam práce univerzitních st edisek a jejich p ínos pro t ce zrakov  posti ené  

    studenty? 

4. Jak  je v znam práce TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání pro t ce zra- 

    kov  posti ené studenty? 

5. Jaká je návaznost zvolen ch studijních obor  na mo nosti t ce zrakov  posti en ch  

    student  uplatnit se na trhu práce? 

6. Je na e spole nost dle mín ní v ech v e uveden ch subjekt  v bec p ipravena akcepto-  

    vat zrakov  posti ené ob any jako plnohodnotné aktéry pracovního procesu? 
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8.5 Cíle v zkumu 

 Je t  p ed realizací v zkumu jsem si vyty ila cíle, k jejich  napln ní by podle m ch p ed-  

stav m l tento v zkum dopomoci. Dosa ení v ech cíl  není podmínkou, av ak ím více 

jich dojde napln ní, tím p ínosn j í v zkum bude. Jedná se o tyto cíle: 

1. Srovnání pr b hu a úrovn  specifik vysoko kolského studia vybran ch t ce 

zrakov  posti en ch student  z p ti ur en ch moravsk ch univerzit a mo nosti 

jejich následného pracovního uplatn ní s ohledem na jimi zvolen  obor. 

2. P ínos a v znam práce podp rn ch center nále ejícím ke ty em z uveden ch 

univerzit pro t ce zrakov  posti ené studenty. 

3. P ínos a v znam práce p ti zvolen ch TyfloCenter a vybran ch agentur 

podporovaného zam stnání pro t ce zrakov  posti ené studenty a absolventy 

vysok ch kol. 

4. Návrhy podn t  pro zmírn ní i úplné odstran ní p ípadn ch zji t n ch nedostatk . 

 

8.6 Hypotézy 

Realizovan  v zkum je sice typu smí eného, ale stanovení hypotéz v p ípravné fázi se mi 

jevilo u ite n m. Vycházela jsem p itom z literatury, z vlastních zku eností i ze zku eností 

t ce zrakov  posti en ch student , s nimi  jsem v pravidelném kontaktu. O specifické 

pot eby a potí e této komunity se zajímám práv  proto, e do ní sama pat ím a sdílím její 

náhled na sv t se v emi zvlá tními starostmi i radostmi, typick mi pro prakticky a úpln  

nevidomou mláde . Tyto vypl vají p irozen  ze specifiky jejího handicapu. Nebude v ak 

opomenuto ani to, co mají nebo mohou mít mladí studující nevidomí spole ného s jejich 

intaktními vrstevníky. Hypotézy áste n  korespondují s v e uveden mi v zkumn mi 

otázkami i cíli v zkumu a jsou platné pro zvolen  vzorek respondent . P edb n  je 

po ítáno s generalizací n kter ch hypotetick ch záv r . Není podmínkou, e v echny tyto 

hypotézy se uká í jako pravdivé. 

1. Mno ství speciáln  upravené odborné literatury pro t ce zrakov  posti ené 

studenty se nezvy uje úm rn  v souladu s  poptávkou a nár stem jejich 

po tu na vysok ch kolách. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 88 

 

2. Lep í úrove  spolupráce mezi podp rn mi univerzitními centry by vedla 

k nár stu kvality jimi poskytovan ch slu eb. 

3. ím lépe budou t ce zrakov  posti ení studenti a absolventi vysok ch kol 

i pracovníci TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání motivováni 

participovat na projektech ur en ch ke zlep ení uplatnitelnosti zdravotn  

znev hodn n ch osob na trhu práce, tím více vhodn ch zam stnání se 

spole n mi silami poda í vytvo it. 

4. Úrove  p ipravenosti spole nosti vnímat t ce zrakov  posti ené ob any 

jako plnohodnotné aktéry pracovního procesu je i p es zvy ující se po et 

takto handicapovan ch zam stnanc  nízká. 

 

8.7 Volba typu v zkumu 

Rozhodla jsem se pro volbu smí eného v zkumu, tedy pro kombinaci v zkumu 

kvalitativního a kvantitativního. Druh v zkumu je mo no pokládat za empirick , pokud 

jde o ov ení i vyvrácení stanoven ch hypotéz a definování v zkumn ch problém .  

Ty byly toti  ustaveny na základ  ji  d íve na erpan ch zku eností vlastních i t ch, které 

mi poskytli jiní t ce zrakov  posti ení studenti. Za jejich zdroj mi v neposlední ad  

poslou ila rovn  etba p íslu né odborné literatury. A koli se vyskytly r zné p eká ky, 

jim  musejí zrakov  posti ení studenti, pracovníci univerzitních st edisek, TyfloCenter  

a agentur podporovaného zam stnání elit, nelze platnost v ech záv r  vztáhnout na 

pr b h a zvlá tnosti vysoko kolského studia zrakov  posti en ch a jejich situace na trhu 

práce. Ka d  nevidom  student, zam stnanec podp rného univerzitního centra i 

pracovník TyfloCentra i agentury podporovaného zam stnávání podílející se na stagnaci  

i dynamickém rozvoji sociální integrace handicapovan ch je svébytnou individualitou, 

z eho  vypl vají jejich specifické názory, problémy, postoje, post ehy i poznatky. Mimo 

osobnosti zaanga ovan ch subjekt  nelze pominout ani dal í d le ité faktory, jak mi 

mohou b t nap íklad rodinné zázemí student ,  prost edí univerzity, podmínky podpory 

student  ze strany podp rného centra, vn j í zásahy dal ích odborník  i neziskové sféry 

do dynamiky spole enské integrace zrakov  posti en ch apod. Kvalitativním rozborem 

v pov dí vybraného vzorku respondent , zahrnujícího v echny v e jmenované subjekty, 

jsem se zam ila na pro itkovou stránku jejich chování a jednání stejn  jako na úrove  
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jejich motivace a osobní anga ovanosti v celé v ci. Reakce respondent  na úzce zam ené 

otev ené otázky byly zjevn  zna n  subjektivní, vyplynula z nich emocionální 

zainteresovanost a poznamenal je charakter p ístupu, s ním  se p i vysoko kolském studiu, 

pracovním uplatn ní, p ípadn  tvorb  projekt  pro podporu a pomoc handicapovan m 

setkali. Soust edila se tedy na interpretaci odpov dí a porozum ní citovému náboji, je  jde 

„ruku v ruce“ s verbálním projevem. K neverbální slo ce komunikace respondent  se 

vzhledem ke své totální slepot  nejsem s to vyjád it. Jedná-li se o vztah k teorii, ú elem 

v zkumu je ov it i vyvrátit pravdivost hypotéz platn ch pro dan  vzorek, které jsou 

zárove  v chodiskem v zkumu. Po anal ze získan ch údaj  se uká e, do jaké míry si 

budu moci dovolit vytvo ení vlastních teoretick ch úsudk  hodících se nejen pro vybrané 

respondenty, ale i pro ostatní t ce zrakov  posti ené  studenty, zam stnance podp rn ch 

univerzitních center a pracovníky neziskové sféry zainteresované v procesu spole enské 

integrace. V zkum byl pe liv  p ipravován v p edstihu jednoho roku p ed vyhotovením 

této diplomové práce na podklad  písemného v zkumného projektu. P edem promy lené  

a p esn  strukturované otázky rozhovoru a dotazníku se m nily a dotvá ely pod vlivem 

reakcí respondent  –vznikaly tedy v interakci v zkumníka s dotazovan mi. V zkumn  

vzorek byl zvolen s ohledem na jeho dostate n  reprezentativní vypovídací hodnotu. 

Nem e b t v ak e  o reprezentativnosti ve smyslu kvantity, n br  ve smyslu 

specifi nosti. Vzorek byl tedy sestaven podle kvalitativních kritérií, tj. ú elov m v b rem 

dle vlastního uvá ení. P i jeho konstruování jsem brala v potaz svérázné charakteristiky 

osobnosti ka dého t ce zrakov  posti eného studenta a specifick  pr b h jeho studia, 

odvisl  od pot eb, po adavk , mo ností a schopností onoho studenta. Jako metody  

a techniky v zkumu jsem pou ila rozhovor a dotazník s kvalitativním charakterem.  

Data byla zpracována obsahovou anal zou a anal zou podobností a kontrast  jednotliv ch 

v pov dí s d razem na jejich subjektivní interpretaci, p i em  validita a reliabilita bude 

spo ívat na n kolika nezávisl ch zdrojích informací (od student , pracovník  univerzitních 

st edisek, TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání) i na kombinaci a prolínání 

dvou metod – dotazníku a rozhovoru. Záv ry z v zkumu budou platit pouze pro zvolen  

vzorek. Dojde-li ke zobecn ní n kter ch fakt , stane se tak pod vlivem subjektivního 

náhledu realizátorky v zkumu.  
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8.8 Volba v zkumn ch metod a technik 

Volba metod a technik se odvíjí od povahy jednotliv ch v e uveden ch v zkumn ch 

otázek. 

1. V zkumná otázka první:  

byla e ena formou pohovoru se samotn mi t ce zrakov  posti en mi studenty 

zmi ovan ch univerzit. Získané odpov di by m ly odrá et specifick  pr b h 

vysoko kolského studia u ka dého jednotlivce. Studenti se soust edili na pozitivní  

i negativní stránku jejich studia. Na negativní jevy bylo poukázáno s ohledem na návrhy 

e ení jejich minimalizace i pokusu o nápravu. Relevantní data byla získávána 

prost ednictvím ízeného polostrukturovaného rozhovoru uskute n ného v p irozeném 

domácím prost edí respondent  (bu  p ímého, nebo s vyu itím moderních informa ních 

technologií typu Skype), p ípadn  formou elektronického dotazníku zaslaného na jejich 

emailové adresy. Písemn  dotazník (vyhotoven  v ernotisku) se vzhledem k t kému 

zrakovému posti ení respondent  jevil nevhodn m.  

2. V zkumná otázka druhá:  

na její podstatu bylo rovn  poukazováno dotazováním. Hlavními aktéry byli vybraní t ce 

zrakov  posti ení studenti a pracovníci podp rn ch univerzitních center. Stanovisko 

student  k p ipravenosti jejich univerzit se zji ovalo otev en m polostrukturovan m 

rozhovorem, zam stnanc m podp rn ch st edisek byl zaslán elektronick  dotazník. 

3. V zkumná otázka t etí:  

jejím klí ov m tématem je p ínos a v znam univerzitních st edisek pro t ce zrakov  

posti ené studenty, nejd le it j í jsou tedy v pov di jejich pracovník . T m byl zaslán 

elektronick  dotazník. K p ínosu univerzitních st edisek se v rozhovorech vyjád ili  

i samotní zrakov  posti ení studenti. V této souvislosti by mohlo p inést zajímavé 

informace srovnání stanovisek zrakov  posti en ch student , kte í studují, i studovali  

s pomocí univerzitního st ediska a t ch, kte í jej k dispozici nem li. 

4. V zkumná otázka tvrtá:  

zástupc m vybran ch TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání byl zaslán 

elektronick  dotazník, p ípadn  do lo k realizaci polostrukturovaného rozhovoru p ímo 

v míst  jejich p sobi t . Cílem et ení bylo, aby se pracovníci TyfloCenter a agentur 

podporovaného zam stnání vyslovili, jak m zp sobem a jakou m rou se anga ují 
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v pomoci t ce zrakov  posti en m student m, a  ji  se jedná o podporu p i jejich studiu 

i p i zprost edkování pro n  vhodného zam stnání. O vznesení sv ch názor  byli  

v rozhovorech po ádáni i t ce zrakov  posti ení studenti. 

5. V zkumná otázka pátá: 

m la e it problematiku vhodn ch studijních obor  pro zrakov  posti ené na jejich 

následné pracovní uplatn ní. V teoretické rovin  se vycházelo z v tu st edo kolsk ch  

a vysoko kolsk ch obor , je  mohou zrakov  posti ení studovat. Praktické poznatky  

k tématu p inesly odpov di t ce zrakov  posti en ch student  získané 

polostrukturovan m rozhovorem. Otázky rozhovoru mimo jiné sm ovaly k tomu, jak  

st edo kolsk  a vysoko kolsk  obor si studenti zvolili, pro  se rozhodli práv  pro toto 

konkrétní studijní zam ení, jestli p i jeho v b ru uva ovali nad mo nostmi budoucího 

pracovního uplatn ní apod. lo tedy o mín ní vybran ch t ce zrakov  posti en ch 

student , jestli mají se sv m studijním zam ením anci uplatnit se na trhu práce, jak tuto 

anci mohou zv it, na které instituce se mohou obrátit s prosbou o radu a pomoc a zda by 

zvá ili mo nost rekvalifikace i zm ny bydli t  v souvislosti s p íle itostí na nalezení 

lukrativn j ího pracovního místa.  

6. V zkumná otázka está:  

se soust edila na názor v ech v e zmín n ch subjekt , nakolik a jestli v bec je majoritní 

spole nost ochotna a p ipravena tolerovat a akceptovat t ce zrakov  posti ené ob any 

jako to plnohodnotné uchaze e o zam stnání a plnohodnotné pracující. V odpov dích na 

otázky dotazník  a rozhovor  se promítly jejich vlastní zku enosti s p ístupem a jednáním 

v t inové intaktní spole nosti.  

 

Pro jednotlivé skupiny respondent  (t ce zrakov  posti ení studenti, pracovníci 

univerzitních st edisek, TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání) byl vypracován 

zvlá tní samostatn  soubor p evá n  voln ch otev en ch otázek, je  jim byly p edlo eny 

v podob  polostrukturovaného rozhovoru i dotazníku. Otázky pro ka dou kategorii 

ú astník  v zkumu se vztahovaly v dy k t m v zkumn m otázkám, které se  

jí bezprost edn  t kají, tzn. charakterizují pro ni typick  jev, její úlohu a míru participace 

ve zkoumané problematice. V roli v zkumníka jsem usilovala o to, aby v t ina 

respondent  mohla odpovídat formou rozhovoru. Mé d ív j í zku enosti s podobn m 

typem v zkumu toti  prokázaly, e dotazovan m daleko více vyhovoval ízen  
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polostrukturovan  rozhovor uskute ovan  v jejich p irozeném prost edí (p ípadn  

s podporou moderních informa ních technologií). P ím  kontakt s v zkumníkem p ispíval 

k pohotov j ím a spontánn j ím reakcím na otev ené otázky, asto vy adující subjektivní, 

zku enostní a emocionáln  podbarvené odpov di. Kdy  v ak pouze vypracovávali 

dotazník, jejich písemné reakce byly daleko stru n j í, rezervovan j í a mén  v sti né. 

Volba v zkumn ch metod a technik byla do zna né míry ovlivn na tím, e respondenti 

pocházejí z r zn ch region  R (zlínsk  kraj, olomouck  kraj, moravsko-slezsk  kraj, 

jihomoravsk  kraj,). V p ípad  t ce zrakov  posti en ch student  i v zkumníka 

v p ekonávání vzdáleností mezi oblastmi hrál roli také handicap. Z t chto d vod  byl 

n kter m respondent m p edlo en k vypln ní pouze elektronick  dotazník.  

 

8.9 Volba v zkumného vzorku 

V b r v zkumného vzorku byl ú elov  (zám rn ), stratifikovan  a vícestup ov . 

V p ípad  t ce zrakov  posti en ch student  jsem kladla d raz na v b r reprezentativních 

jedinc  z ka dé kategorie ur ené stupn m a charakterem probíhajícího i absolvovaného 

vzd lání (probíhající vysoko kolské studium, erstv  dokon ené vysoko kolské studium). 

V potaz bylo bráno také územní rozvrstvení. Oslovila jsem v dy po jednom a  dvou 

studentech z p ti univerzit p sobících na Morav  (MU Brno, UP Olomouc, OU Ostrava, 

V B TU Ostrava, ÚTB Zlín. P i ty ech z p ti jmenovan ch vysok ch kol p sobí 

podp rná univerzitní centra, z ka dého byl tedy kontaktován jeden pracovník. P i UTB 

Zlín nebylo centrum dosud z ízeno, tak e byl dotázán d kan vysoké koly, zda tato 

v budoucnu uva uje o z ízení univerzitního st ediska pro pomoc student m se 

specifick mi nároky. V ka dém z p ti zmín n ch univerzitních m st p sobí krajské 

st edisko TyfloCentra, z ka dého byl tedy obeslán dotazníkem jeden pracovník. Ka dé  

z p ti zmín n ch st edisek TyfloCentra reprezentuje jin  region. Obrátila jsem se  

na est agentur podporovaného zam stnání p sobících v t chto krajích a z ka dé jsem 

zkontaktovala jednoho pracovníka.  
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8.10 Fáze p ípravy a realizace v zkumu 

P ípravu, pr b h, organizaci a realizaci v zkumu jsem rozd lila do n kolika po sob  

následujících i vzájemn  se prolínajících etap: 

1. Fáze orienta ní (volba tématu v zkumu, váhání mezi n kolika nám ty); 

2. Vymezení teoretického v chodiska (studium literatury vztahující se k dané 

problematice); 

3. Dosp ní ke kone né formulaci tématu v zkumu na podklad  studia 

p íslu né odborné literatury a ji  znám ch poznatk  a zku eností; 

4. Formulace v zkumn ch problém , v zkumn ch otázek a hypotéz, volba 

typu v zkumu, v zkumn ch metod a  technik, rozhodnutí o zp sobu 

zpracování získan ch dat; 

5. Zpracování p edb ného projektu v zkumu a jeho za azení do praktické 

ásti diplomové práce; 

6. Sestavení otázek pro dotazník a ízen  rozhovor, v b r v zkumného 

vzorku, tvorba databáze respondent ; 

7. První kontakt s vybran mi respondenty na základ  telefonátu – stru né 

obeznámení s ú elem v zkumu a po ádání o souhlas se za azením do 

databáze; 

8. Zaslání pr vodního dopisu oz ejmujícího ú el v zkumu v em 

respondent m. Individuální domluva s ka d m respondentem, zda jeho 

ú ast ve v zkumu prob hne formou rozhovoru i dotazníku; 

9. Realizace ízeného rozhovoru s t mi respondenty, kte í jej up ednostnili 

p ed vypl ováním dotazníku. Zaslání dotazníku t m, kte í jej up ednostnili 

p ed rozhovorem; 

10. Sb r dat a jejich prvotní po íta ové zpracování (shromá d ní vypln n ch 

dotazník  od respondent , p evedení dat z rozhovor  do po íta e, nezbytné 

formální úpravy); 

11. Druhotné zpracování a interpretace získan ch dat pomocí kvalitativní 

metody obsahové anal zy a metody podobností a kontrast  odpov dí; 
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12. Záv re né zhodnocení (vyvození záv r  pro vybran  reprezentativní 

vzorek, obecn j í návrhy a doporu ení). 

 

8.11 V stupy z v zkumu a jejich p edpokládané vyu ití 

V stupem z v zkumu je detailní v zkumná zpráva o jeho ú elu, tematickém zam ení, 

pr b hu, realizaci, získan ch a zpracovan ch datech, o v sledcích, návrzích e ení  

a o diskusi nad zkoumanou problematikou. Tato zpráva se stala jádrem praktické ásti 

diplomové práce se stejn m tématem jako je téma v zkumu rozvedené a rozpracované 

v tomto projektu. Diplomová práce by pak m la poslou it v praxi pro v e zmín né 

ú astníky v zkumu i jiné zainteresované osoby. 
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9 HODNOCENÍ V STUP  Z V ZKUMU – POSTOJE A NÁZORY 

RESPONDENT  

Ú elem této kapitoly je p ednést stanovisko respondent  ke zkoumané problematice  

(tj. specifice pr b hu studia t ce zrakov  posti en ch student  na vysok ch kolách  

v návaznosti na jejich budoucí pracovní uplatn ní v oboru, jemu  se na univerzit  

v novali). Na tuto tematiku bude nazíráno ze ty  odli n ch, av ak p ece jen vzájemn  

provázan ch perspektiv – tedy pod zorn m úhlem ty  r znorod ch subjekt . Zam ila 

jsem se na názory a postoje t chto kategorií respondent : 

- t ce zrakov  posti ení studenti a erství absolventi vybran ch moravsk ch 

univerzit, 

- podp rná univerzitní centra p sobící p i stejn ch moravsk ch univerzitách, 

- vybraná regionální st ediska moravsk ch TyfloCenter, 

- vybrané agentury podporovaného zam stnání na Morav . 

 

9.1 T ce zrakov  posti ení studenti 

Se zám rem realizovat v e zmín n  v zkum jsem oslovila celkem dvanáct respondent  

z ad t ce zrakov  posti en ch student , p ípadn  erstv ch absolvent  vysok ch kol, 

je  jsem zam lela za adit do ú elov  sestaveného vzorku. Polovina respondent  studium 

na univerzit  v nedávné dob  dokon ila, druhá ást z nich dosud studuje. P i provád ní 

v b ru jsem se ídila vlastním úsudkem, nebo  jsem pot ebovala získat spolehlivé studenty 

a absolventy, kte í by byli ochotni spolupracovat. První kontakt s respondenty prob hl 

telefonicky – po ádala jsem je o ú ast ve v zkumu a stru n  jsem nastínila podobu jeho 

jádra. ádn  z dvanácti dotázan ch neodmítl na v zkumu se podílet. V em jsem tedy 

zaslala elektronickou po tou pr vodní dopis, jen  obsahoval pom rn  podrobné 

obeznámení s tématem v zkumu a d vodem jeho uskute n ní. Nazna ila jsem v n m té  

strukturu teoretické i praktické ásti této diplomové práce, aby si respondenti utvo ili 

p edstavu, do jakého projektu mají b t anga ováni. Respondenty jsem v dopise po ádala, 

aby mi svá sd lení p edali prost ednictvím rozhovor , jeliko  jsem si na základ  

p edchozích zku eností z obdobného v zkumu, jen  tvo il sou ást mé bakalá ské práce, 

ov ila, e tímto zp sobem obdr ím mnohem více ucelen j ích, relevantn j ích  
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a hodnov rn j ích informací, ne  by mi p inesl pouh  elektronick  dotazník. Jedenáct 

z dvanácti respondent  s provedením rozhovoru souhlasilo, jedna studentka si v slovn  

p ála navázat jen písemnou komunikaci. Ud lila jsem jí tedy v jimku – dívka zaznamenala 

své odpov di do formulá e pro rozhovor, kter  jsem jí poslala emailem. Vypln n  

formulá  mi byl stejnou cestou navrácen zp t. V ech jedenáct rozhovor  se konalo 

s vyu itím moderních informa ních technologií – tzn. stolního osobního po íta e 

s hlasov m i hmatov m v stupem, pod jeho  opera ním systémem Windows XP b ela 

aplikace Skype zprost edkovávající p es internet ústní mezilidskou komunikaci podobající 

se telefonátu. Díky této technické vymo enosti dne ní doby mohly rozhovory b t 

realizovány v domácím prost edí respondent  i autorky v zkumu, co  se pro ob  strany 

ukázalo jako p irozené a nesporn  v hodné e ení nap . z hlediska zrakového handicapu 

(t ké zrakové posti ení by v em zú astn n m zbyte n  komplikovalo mnohdy asov  

náro nou p epravu na vzájemné sch zky do zcela neznám ch míst). K záznamu informací 

poslou il op t po íta  s hlasov m a hmatov m v stupem – v pov di byly zapisovány 

p ímo do formulá e pro rozhovor. Ten byl p edem d kladn  p ipraven, m l 

polostrukturovan  charakter, zahrnoval p evá n  otev ené i polootev ené otázky, z nich  

n které nabízely n kolik alternativ odpov dí. Podoba a struktura dotaz  se áste n  

modifikovala pod vlivem reakcí a vyjád ení respondent . Po dokon ení rozhovor  byla 

v em respondent m p id lena identifika ní ísla v po adí 1-12 a zm n na jména, aby se 

zaru ilo zachování jejich anonymity a diskrétnosti sd lení, je  ve v t in  p ípad  

vykazovala zna n  osobní, subjektivn  a emocionáln  podbarvené nále itosti.  

Souhrnn  p ehled nejpodstatn j ích údaj  o v ech dvanácti respondentech je obsahem 

následující tabulky. První sloupec tabulky p iná í informace o po adov ch íslech  

a náhradních jménech, je  slou í k identifikaci respondent  v rozhovorech. Ve druhém, 

t etím a tvrtém sloupci je pojednáno o univerzitách, z nich  respondenti pocházejí,  

o jejich oborech a o fázi studia, v ní  se práv  nacházejí, tj. jsou-li studenty i nedávn mi 

absolventy. 

 

íslo/jméno  univerzita  obor  fáze studia 

1/Franti ek  MU Brno  Mgr. 

psychologie  

absolvoval v roce 

2007 
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2/Michaela  MU Brno  Mgr. spec. ped. 

+NJ  

6. ro ník 

3/Kamila  MU Brno  Bc. spec. ped.  3. ro ník 

4/Martin  MU Brno  Mgr. právní 

v da  

2. ro ník 

5/Hana  MU Brno  Mgr. právní 

v da  

2. ro ník 

6/Marcela  UP Olomouc  Mgr. u itelství 

J +ON  

absolvovala v roce 

1998 

  PhD. spec. 

ped.  

absolvovala v roce 

2006 

7/Pavel  UP Olomouc  Bc. spec. ped.  absolvoval v roce 

2003 

8/Radka  UP Olomouc  Mgr. soc. ped. 

+ soc. práce  

absolvovala v roce 

2005 

9/Tomá   UP Olomouc  Mgr. spec. ped. 

+u itelství HV  

absolvoval v roce 

2007 

10/Karolína  UP Olomouc  mgr. spec. ped. 

+ u itelství J  

absolvovala v roce 

2007 

  PhD. spec. 

ped.  

1. ro ník 

11/Karel OU Ostrava Bc. sociální 

pedagogika 

Absolvoval v roce 

2006 

12/Iva UTB Zlín Bc. sociální 

pedagogika 

Absolvovala v roce 

2006 

  Mgr. soc. ped. 2. ro ník 
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Následuje detailní vyhodnocení záznam  z jedenácti rozhovor  a jednoho elektronického 

dotazníku. Pracovala jsem p i n m s technikou obsahové a srovnávací anal zy sd lení. Její 

jednotlivé kategorie se p esn  shodují s otázkami rozhovoru. 

 

9.1.1 V sledky rozhovor  s t ce zrakov  posti en mi studenty a erstv mi 

absolventy vybran ch vysok ch kol 

 

A) V eobecné informace 

 

1. Stupe  zrakového posti ení: 

V ichni respondenti trpí t k m zrakov m posti ením. Deseti z nich byla 

diagnostikována totální slepota, jednomu praktická slepota a jednomu z stal zrak 

alespo  áste n  zachován na stupni t ké slabozrakosti. 

 

2. Doba a p í iny vzniku zrakové vady: 

Osm z dvanácti dotázan ch má zrakové posti ení získané, ty i trpí zrakov m 

posti ením vrozen m. 

 

3. Typ absolvované st ední koly: 

Sedm respondent  z dvanácti absolvovalo st ední kolu b nou, ty i respondenti 

nav t vovali st ední kolu speciální a jeden byl za len n do speciální t ídy pro studenty 

s r zn mi typy posti ení, z ízené v rámci b né st ední koly. 

 

4. Druh a název st ední koly – konkrétní obor: 

Mezi dvanácti osloven mi se vyskytli t i absolventi v eobecného gymnázia  

(pan Martin a sle ny Karolína a Iva), dva dotázaní (pan Franti ek a sle na Michaela) 

vy li po ty ech letech studia ze v eobecného gymnázia Integra pro zdravotn  

posti ené, Pan Tomá  nav t voval arcibiskupské gymnázium, pan Pavel docházel na 
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gymnázium s v ukou n kter ch p edm t  v jazyce anglickém, sle na Kamila 

vystudovala speciální kolu pro zrakov  posti ené (obor technika + administrativa), 

paní Marcela získala osv d ení v oboru masér na st ední kole internátní, pan Karel byl 

studentem st ední odborné koly a st edního odborného u ili t  (obor v chovná  

a humanitární innost), sle na Radka úsp n  vystudovala st ední odbornou kolu 

(zdravotní sm r), sle na Hana byla poslucha kou konzervato e. 

 

5. P ípadné dal í formy absolvovaného vzd lání i p ípravy na vysokou kolu: 

Sle na Hana absolvovala nadstavbové pomaturitní studium na vy í odborné kole 

v rámci konzervato e. Sedm respondent  bylo ú astníky kurz  obsluhy PC s hlasov m 

a hmatov m v stupem, p ípadn  p ípravn ch kurz  k p ijímacímu ízení na vysokou 

kolu, organizovan ch podp rn mi univerzitními centry. ty i z dvanácti dotázan ch 

se obe li bez obdobn ch specializovan ch kurz  a v úvahu u nich nep ipadala ani 

jakákoli forma vy ího vzd lávání. 

 

6. Jazyková p íprava p ed zahájením studia na vysoké kole: 

Sedm z dvanácti respondent  se p ed nástupem na vysokou kolu plynule dohovo ilo 

dv ma cizími jazyky, ty i se mohli py nit komunika ními dovednostmi pouze  

v jednom jazyce, sle na Kamila sama sebe charakterizovala jako v nou za áte nici. 

ty i respondenti z osmi, je  znali dva jazyky, dovedli plynule komunikovat 

v angli tin  a n m in , pan Franti ek se vyznal v angli tin  a pol tin , pan Martin  

se dorozum l v angli tin  a pan l tin , sle na Iva se cítila jistá v angli tin   

a francouz tin . Zb vající respondenti um li pouze jeden cizí jazyk – plynule  

se domluvili anglicky. Dva z osmi respondent  vládnoucích dv ma jazyky se 

v nedávné dob  za ali u it je t  t etí e  – sle na Radka ital tinu a sle na Iva n m inu, 

úrovní sv ch teprve krátce osvojen ch znalostí se za adili mezi za áte níky. 

 

B) V b r vysoké koly a studijního oboru 

 

1. Jak dlouho (od kterého ro níku na st ední kole) jste uva oval/a o mo nosti studia 

na vysoké kole a volb  konkrétního oboru? 
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ty i respondenti uva ovali o studiu na univerzit  od 3. ro níku st ední koly s tím, e 

nem li je t  pon tí o volb  konkrétního oboru. V ichni ty i se pozd ji p iklán li ke 

studiu speciální pedagogiky, jeden z nich se rozhodl pro její kombinaci s hudební 

v chovou. Dal í ty i dotázaní za ali p em let o vysoké kole ji  v 1. ro níku koly 

st ední. T em z nich v té dob  scházela jasná p edstava o v b ru oboru, jeden z nich 

váhal mezi politologií, sociologií a právem. Volba t í ji  zmín n ch respondent  

nabyla konkrétních rys  b hem st edo kolského studia. Odhodlání sle ny Radky  

ke studiu na vysoké kole se zrodilo a  v záv ru 4. ro níku – nápad vze el ze sázky 

s kamarádkou. Úsilí sle ny Radky se soust edilo na sociální pedagogiku v kombinaci 

se sociální prací a na speciální pedagogiku spole n  s rodinnou v chovou. Pana Pavla  

a sle nu Michaelu zlákalo pomy lení na vysoko kolské studium a  v posledním 

ro níku st ední koly. Sle na Michaela se shlédla v kombinaci obor  n m ina  

a speciální pedagogika, pan Pavel tou il po pedagogice pro st ední koly, angli tin   

se speciální pedagogikou nebo po právní v d . Pan Franti ek projevoval od nástupu  

do sexty na gymnáziu Integra vá n  zájem o psychologii, s ím  se v rámci odborn ch 

konzultací dokonce sv il kolní psycholo ce. 

 

2. Jaké faktory nejvíce ovlivnily Va i volbu?  

- studijní v sledky 

Osm respondent  pokládalo své studijní v sledky na st ední kole za d le ité, jeliko  

m ly vztah k obor m, jim  se cht li v novat na univerzit . ty i respondenti je v úvahu 

v bec nebrali, nep ipisovali jim obzvlá tní v znam v souvislosti s vysoko kolsk m 

studiem. 

- studijní zam ení 

Deset respondent  vykazovalo ji  od st ední koly v razn  humanitní studijní orientaci 

(zji t n  vysok  zájem o p edm ty spole enskov dního základu a cizí jazyky vypl vá 

dle mého mín ní ze skute nosti, e jsou pro zrakov  posti ené vzhledem k jejich 

vizuálnímu deficitu daleko p ístupn j í ne  p edm ty p írodov dné i technické). 

V hradní zálibou pana Tomá e byla hudba, proto se v ní dále zdokonaloval v rámci 

vysoko kolského studia. Ze zna n  neur itého vyjád ení sle ny Kamily nevypl vá, zda 

byla její studijní orientace n jak zvlá t  vyhran ná. Vzhledem k oboru, jen  nyní na 

univerzit  studuje, patrn  inklinovala spí e k humanitním p edm t m. 
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- rady a zku enosti jin ch student  i absolvent  

Pouze p t respondent  bylo názorov  ovlivn no nevidícími studenty, je  d íve znali 

nebo se s nimi dostali do kontaktu. Pana Karla motivoval svou hou evnatostí  

a v born mi studijními v sledky jeho soused – povoláním policista. Pan Tomá  se sice 

s jedním nevidícím studentem i absolventem st kal, ale byl si natolik jist v b rem 

svého oboru, e se rozhodl zcela sám bez p i in ní svého kamaráda. ty i respondenti 

nem li mo nost kontaktu se ádn m nevidom m studentem i absolventem, proto se 

rozhodli bez jejich zásah . Sle na Kamila se k vlivu jin ch student  i absolvent  na 

její rozhodnutí o zvolení konkrétního oboru nevyjád ila.  

- rady v chovného poradce, t ídního u itele nebo jin ch len  pedagogického sboru 

Sedm respondent  se o volb  vysoko kolského oboru radilo s v chovn m poradcem, 

kolním psychologem i t ídním u itelem (tito odborníci jejich rozhodnutí vesm s 

schvalovali). Pan Pavel a sle na Iva se shodli, e pedagogické pracovníky jejich 

studijní vyhlídky p íli  nezajímaly, nebo jim pro vznesení zasv ceného stanoviska 

scházely kompetence, tudí  nechávali poslední slovo na sv ch sv encích. Ti mají 

p ece ve svém v ku dostatek odpov dnosti za vlastní rozhodnutí. Sle na Karolína 

po ádala o radu pracovníky SPC, kte í její volbu jednozna n  podpo ili. Dva 

respondenti se k tomuto bodu nevyslovili. 

- rady a názory rodiny 

est respondent  se o volb  svého oboru bavilo s rodi i i jin mi leny rodiny, kte í 

jejich úsilí dostat se na V  podn covali. T i respondenti se vyslovili, e rodi e nebyli 

do volby jejich studijního oboru nijak v znamn ji zainteresováni. T i respondenti 

k této polo ce sv m názorem nep isp li. 

- rady a názory odborník  (SPC, pedagogicko-psychologické poradny, TyfloCentra) 

Sedm respondent  se k tomuto bodu v bec nevyjád ilo, z ejm  jim ani nep i lo na 

mysl volbu svého oboru s t mito odborníky konzultovat. T i respondenti vyslovili 

p esv d ení, e by se na zmín né instituce za ádn ch okolností neobrátili. Pouze 

sle na Karolína se ídila kompetentní radou SPC. Sle na Kamila zva ovala v b r 

svého oboru v sou innosti se zam stnanci podp rného univerzitního centra  

a pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 
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- vyhlídka na dobré a zajímavé pracovní uplatn ní v oboru 

Dev t z dvanácti respondent  p edpokládalo a v ilo, e studium oboru, pro kter   

se rozhodli, p isp je k jejich budoucímu pracovnímu uplatn ní. Pan Pavel hodlal své 

pracovní perspektivy e it a  po skon ení vysoké koly, p ed zapo etím studia si nebyl 

svou odpov dí nikterak jist. Pan Franti ek byl od p ání p sobit jako poradensk  

psycholog nep íjemn  odrazen, i p es tuto negativní zku enost si udr oval nad ji  

na uplatn ní v psychologickém poradenství. Postoj sle ny Kamily k této alternativ  se 

jevil pon kud neur it , lo jí o obohacení znalostí jak mkoli zp sobem. O spojitosti 

volby svého  studijního oboru s atraktivitou pracovního uplatn ní se zmínila jen 

okrajov . 

 

3. Jak m zp sobem jste se v dob  p ed podáním p ihlá ky seznamoval/a 

s prezentacemi vhodn ch vysok ch kol a obor ? 

- informace z tisku (U itelské noviny, p ílohy lidov ch novin nebo MF Dnes) 

ty i respondenti se p i v b ru svého studijního oboru inspirovali tehdej ím aktuálním 

vydáním U itelsk ch novin. ty i respondenti o existenci podobn ch tiskovin nem li 

pon tí nebo netu ili, e se v nich takové informace nacházejí. Zb vající ty i 

dotazované erpat nám ty z tisku nenapadlo.  

- internetové stránky vysok ch kol 

ty i respondenti se po atraktivních oborech poohlí eli nej ast ji na internetov ch 

stránkách MU i UP. Pan Pavel m l ztí enou situaci p i práci s webov m rozhraním 

univerzit kv li patné p ístupnosti internetov ch stránek, je  byla zavin na opera ním 

systémem DOS, s jeho  pomocí tehdy ovládal sv j po íta . Osm respondent  na 

internetové stránky univerzit nezavítalo. 

- ve ejné prezentace vysok ch kol (Gaudeámus) 

T i respondenti se v pr b hu st ední koly minimáln  jedenkrát zú astnili veletrhu 

Gaudeámus. Jednomu respondentovi zp ístupnili informa ní bro uru pocházející ze 

zmín ného veletrhu jeho st edo kol tí vyu ující. Osm osloven ch nebralo p íle itost 

roz í it si obor náv t vou ve ejn ch prezentací vysok ch kol do úvahy. 
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- dny otev en ch dve í na vysok ch kolách 

Sedm respondent  se dostavilo na dny otev en ch dve í vysok ch kol (MU, OU, UP), 

kde si mnohdy dohodli osobní konzultace s p íslu n mi pedagogy. Sle na Iva o dnech 

otev en ch dve í v d la, av ak nezú astnila se jich z asov ch d vod , a koli dnes by 

tak mo ná u inila. ty i respondenti se o ú asti na dnech otev en ch dve í vysok ch 

kol nezmínili. 

 

4. Které vysoké koly a obory se dostaly do Va eho u ího v b ru a co ur ovalo 

kritéria jejich atraktivnosti? 

P evá ná v t ina dotázan ch uva ovala o speciální pedagogice, k ní  byly 

p idru ovány r zné oborové kombinace (anglick  i n meck  jazyk, hudební v chova, 

u itelství pro 2. stupe  Z  apod.). Velmi frekventovan  se objevovala práva nebo 

sociální pedagogika. 

 

5. Kolik p ihlá ek ke studiu a na jaké vysoké koly jste podal/a a v jaké form  jste je 

vypl oval/a (písemn , elektronicky)? 

Jeden respondent podal p t p ihlá ek, v echny vypl oval písemn . Dva respondenti 

podali ty i p ihlá ky a vypl ovali je rovn  písemn  (s v jimkou p ihlá ky na MU, 

která musela b t podána elektronicky, respondentovi pomohli s vypln ním pracovníci 

st ediska Teiresiás). Dva respondenti podali t i p ihlá ky, jeden je vypl oval písemn , 

druh  elektronicky. T i respondenti podali dv  p ihlá ky a vypl ovali je písemn . ty i 

respondenti podali jednu p ihlá ku, t i z nich ji vypl ovali písemn , jeden pak 

elektronicky. 

 

6. Uvedl/a jste na p ihlá ce stupe  svého handicapu? Pokud ano, jak m zp sobem na 

tuto skute nost reagovala univerzita?  

Jedenáct respondent  stupe  svého zrakového handicapu na p ihlá ce uvedlo ( asto jej 

podlo ili vyjád ením od odborného léka e i oftalmologa). Pouze sle na Radka 

nepova ovala za podstatné seznamovat fakultu se sv m handicapem na p ihlá ce, 

u inila tak telefonicky p ibli n  t i t dny p ed zahájením p ijímacího ízení.  
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Se v emi dvanácti dotazovan mi se spojily p íslu né fakulty a zaslaly jim pozvánky 

k p ijímacímu ízení, p ípadn  dopisy s instrukcemi ohledn  odborné literatury, je  

bylo t eba ke zkou kám nastudovat.  

V devíti  p ípadech respondenty kontaktovali pracovníky podp rn ch univerzitních 

center (Teiresiás, Centrum pomoci handicapovan m, Carolina) a konzultovali s nimi 

individuální pr b h p ijímacího ízení a pat i nou úpravu zadání test . Se t emi 

respondenty podp rná univerzitní centra styk nenavázala. 

 

7. Jak se odvíjely události spojené s p ijímacím ízením na vysokou kolu, jestli e jste 

se na p ihlá ce o svém handicapu nezmínil/a a p íslu ná fakulta i podp rné 

univerzitní centrum se o n m dozv d lo dodate n ? 

Jedenáct respondent  se odkazovalo na p edchozí otázku, nebo  stupe  svého 

handicapu na p ihlá kách vyzna ili. Sle na Radka se o svém handicapu na p ihlá ce 

nezmínila, jeliko  m la obavy z p ípadné diskriminace. Ohlásila tuto skute nost 

p ibli n  t i t dny p ed p ijímacím ízením. Pracovníci Centra pomoci 

handicapovan m jí nabídli p evedení zadání p ijímacích test  do digitální podoby nebo 

Braillova písma. 

 

8. Kolik p ijímacích ízení jste absolvoval/a? Jak m zp sobem probíhala?  

T i respondenti absolvovali ty i p ijímací ízení, dva respondenti se zú astnili t í 

p ijímacích ízení, t i respondenti podstoupili dv  p ijímací ízení a ty i respondenti 

pro li pouze jedním p ijímacím ízením.   

Dev t respondent , je  se hlásili na obory MU, skládali písemné zkou ky (testy 

v eobecn ch studijních p edpoklad  nebo testy odborn ch znalostí) v prostorách 

st ediska Teiresiás. Pou ívali technické vybavení podp rného centra (po íta  

s hlasov m i hmatov m v stupem), zadání jim bylo upraveno dle specifick ch 

po adavk  (digitální podoba, Braillsk  v tisk, v jednom p ípad  zv t en  ernotisk). 

Byly pro n  dokonce p ipraveny prostorové i grafické modely náro n ch úloh na 

p edstavivost tvo ící sou ást testu v eobecn ch studijních p edpoklad . Díky 

preciznímu uzp sobení mohli studenti plnit písemné zkou ky zcela samostatn  

(nepot ebovali asistenci), av ak v p ípad  potí í jim pracovníci st ediska byli kdykoli 
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nápomocni. V ichni uchaze i si p ístup st ediska chválili, z pr b hu p ijímacího ízení 

m li vesm s dobr  pocit. 

Respondenti, kte í se ucházeli o studium cizích jazyk  nebo se hlásili na n které obory 

na filozofické fakult , museli krom  písemn ch zkou ek projít je t  ústními pohovory 

v prostorách p íslu n ch fakult. 

Sle na Iva absolvovala p ijímací ízení na obor sociální pedagogika v prostorách 

Institutu mezioborov ch studií Brno, jeliko  ÚTB k tomuto ú elu nesta ila uzp sobit 

podmínky. Test v eobecn ch studijních p edpoklad  nemusela skládat, jeliko  jej IMS 

nebyl schopen upravit dle jejích pot eb a po adavk  (digitalizace, Braillsk  v tisk 

apod.). Na otázky testu odborn ch znalostí odpovídala ústn , jejich e ení 

zaznamenávala do ernotiskového originálu zadání asistentka. Respondentka ocenila 

p átelskou atmosféru a lidsk  p ístup zam stnanc  IMS, a koli byla její p ítomnost pro 

v t inu z nich první p íle itostí k setkání s nevidom m lov kem. 

est respondent  absolvovalo p ijímací ízení na n kter  z obor  UP Olomouc. Dva 

z nich uvedli, e p ijímací zkou ky skládali v prostorách podp rného univerzitního 

centra a vyu ívali jeho po íta ového vybavení. Zadání bylo uzp sobeno dle jejich 

pot eb a po adavk . V pr b hu ízení panovala p átelská atmosféra, dostalo se jim 

psychické podpory ze strany pracovník  st ediska, celkov  u nich p evládala 

spokojenost.  

ty i respondenti skládali zkou ky na p íslu n ch fakultách UP. P ijímací ízení u nich 

prob hlo ústní formou (s v jimkou jednoho písemného testu ze speciální pedagogiky). 

Jedna respondentka vznesla stí nost, e jí zadání nebylo upraveno do p ijatelné  

a srozumitelné podoby. Jeden respondent m l v hrady k celkovému p ístupu 

pracovník  centra (odta itost, p íli ná formálnost), musel spoléhat na vlastní mo nosti 

a schopnosti. Panu Tomá ovi, kter  byl ústn  zkou en z odborn ch znalostí t kajících 

se hudební v chovy, p ipadalo, e se p ijímací ízení odehrálo p íli  rychle  

a nedostávalo se mu pat i né profesionální úrovn . 

T i respondenti absolvovali p ijímací ízení na Ostravské Univerzit  – pan Martin  

a sle na Hana na filozofické fakult  a pan Karel na pedagogické fakult . Originální 

podoba p ijímacích zkou ek byla písemná, av ak v ichni t i je skládali ústn . Zadání 

jim nebylo upraveno do p ijatelné a srozumitelné formy, jejich odpov di 

zaznamenávala asistentka p ímo do ernotiskového zadání. V ichni ocenili pomoc 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 106 

 

pracovník  fakulty p i p ípadn ch potí ích. Pan Martin a sle na Hana byli s organizací 

p ijímacího ízení spokojeni, chválili si vst ícnou a p átelskou atmosféru. U pana Karla 

p evládali spí e negativní pocity – pr b h p ijímacího ízení vnímal jako 

znev hod ující, jeliko  mu pro vypracování testu nebyla poskytnuta zv ená asová 

dotace a nem l po jeho dokon ení dodate nou mo nost si ji  zapsané odpov di 

p ekontrolovat. Nedá se íci, e by pan Karel hovo il v slovn  o diskriminaci – dokázal 

pochopit, e v dob , kdy podstoupil p ijímací ízení, scházely univerzit  jakékoli 

zku enosti s p ístupem k nevidom m lidem 

N kte í respondenti absolvovali p ijímací ízení také na Karlov  Univerzit  v Praze 

nebo na Univerzit  v Hradci Králové. Jeho pr b hem a nále itostmi se zde zab vat 

nehodlám, nebo  eské univerzity nespadají do vybraného v zkumného vzorku (byly 

do n j za azeny pouze univerzity moravské). 

 

9. Na kter  studijní obor / studijní obory jste byl/a p ijat/a? 

Osm respondent  bylo p ijato pouze na jeden studijní obor – v p ípad  pana Karla  

a pana Franti ka se jednalo o jedin , na kter  se hlásili. Pan Martin se dostal na ty i 

studijní obory, ve dvou p ípadech napomohlo úsp nému p ijetí podané odvolání 

(respondent ocenil p i jeho sepsání nezi tnou pomoc b valého st edo kolského 

profesora). Paní Marcela byla p ijata na t i studijní obory, av ak bez nutnosti podávat 

odvolání. Sle na Hana se dostala na dva studijní obory, av ak v jednom p ípad  a  na 

základ  odvolání. Pan Pavel nebyl p ijat na ádn  obor prezen ního studia, av ak byla 

mu dána mo nost studovat obor dálkov , eho  pochopiteln  vyu il. 

 

10. Pokud jste byl/a p ijat/a na více studijních obor , pro kter  jste se rozhodl/a?? 

Z jak ch d vod  Va e volba padla práv  na tento obor? 

Osm respondent , kte í byli p ijati pouze na jeden obor, se nemuseli nikterak slo it  

rozhodovat. Pan Martin si mezi ty mi obory vybral práva na MU, jeliko  mu byla 

známa dobrá presti  tamního podp rného univerzitního centra. Paní Marcela si mezi 

t emi studijními obory, na n  byla p ijata, zvolila u itelství eského jazyka a ob anské 

v chovy pro 2. stupe  základních kol. Na jejím rozhodnutí se podílel vst ícn  p ístup 

pracovník  pedagogické fakulty UP p i p ijímacím ízení. Pokládala za d le ité, e  

na základ  p edlo ení pr kazu ZTP/P obdr ela p ednostní nabídku bydlení na kolejích, 
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kterou by v Brn  s nejv t í pravd podobností nedostala. Sle nu Hanu zaujala ze dvou 

obor , na n  se dostala, více práva. P ed mo ností studia v míst  bydli t  

up ednostnila odchod do Brna, pon vad  si vá ila p íle itosti studovat na presti ní 

univerzit , jakou MU bez pochyby je.  

 

C) Pr b h vysoko kolského studia 

 

1. Pro úplnost uve te detaily o svém studijním zam ení: 

- název vysoké koly a fakulty, název studijního oboru 

Sle na Kamila a sle na Michaela studují na Pedagogické fakult  a Kated e speciální 

pedagogiky MU v Brn  obor speciální pedagogika, sle na Michaela dokonce  

v kombinaci s n meck m jazykem. Pan Martin a sle na Hana studují na právnické 

fakult  MU v Brn  obor právní v da. Pan Franti ek absolvoval na filozofické fakult   

a Psychologickém ústavu MU jednooborovou psychologii. Sle na Iva je studentkou 

oboru sociální pedagogika na Fakult  humanitních studií UTB ve Zlín . Pan Karel 

studoval obor sociální pedagogika na Pedagogické fakult  OU. Pan Pavel a sle na 

Karolína jsou absolventy oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakult  UP 

v Olomouci. Paní Marcela byla studentkou oboru u itelství eského jazyka a ob anské 

v chovy pro 2. stupe  základních kol na Pedagogické fakult  UP, v pr b hu studia si 

je t  p ibrala speciální pedagogiku. Sle na Radka je absolventkou studijního oboru 

sociální pedagogika a sociální práce na Pedagogické fakult  UP. Pan Tomá  studoval 

na Pedagogické fakult  UP oborovou kombinaci speciální pedagogika a u itelství 

hudební v chovy pro 2. stupe  základních kol.  

- typ a délka studia 

est respondent  si ke studiu zvolilo p tilet  magistersk  obor, t i respondenti se 

rozhodli pro ty let  magistersk  obor. T em respondent m posta oval t ílet  

bakalá sk  obor. 

- forma studia 

Dev t respondent  uvedlo formu prezen ní, t i respondenti vyzna ili formu 

kombinovanou. 
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- pr b h studia 

est osloven ch (sle na Iva, sle na Karolína, sle na Hana, sle na Michaela, sle na 

Kamila a pan Martin) stále studuje, est respondent  (pan Tomá , pan Pavel, pan Karel, 

pan Franti ek, sle na Radka a paní Marcela) univerzitní studium v nedávné dob  

absolvovalo. 

- studijní obor m ete z vlastní perspektivy charakterizovat 

est respondent  se vyslovilo, e si sv j studijní obor vybrali správn , a byli tedy 

s jeho celkovou koncepcí i úrovní spokojeni. Druhá polovina respondent  p ipustila, 

e je zvolené obory sice upoutaly svou atraktivitou, ale p i jejich bli í charakteristice 

zaujali spí e v eobecn  postoj. 

 

2. Jak jste zvládl/a p echod ze st ední na vysokou kolu? inilo/ iní Vám problémy 

adaptovat se na odli n  zp sob studia a zcela jiné nároky, ne  jste doposud znal/a? 

Charakterizujte, v em jste spat oval/a hlavní odli nosti a zm ny, které do Va eho 

ivota vysoko kolské studium p ineslo. 

Sedm osloven ch se vyjád ilo, e p echod ze st ední na vysokou kolu zvládli 

uspokojiv . V t in  z nich pomohl dobr  kolektiv spolu ák , dv ma student m 

poskytlo podporu st edisko Teiresiás a jeden respondent se v nesnázích mohl 

spolehnout na svého v rného vodícího psa. T i respondenti uvedli, e p i adaptaci 

nepoci ovali ádné v razné potí e. Jeden z nich – pan Karel – trp l nesnázemi p i 

zaznamenávání p edná ek, jeliko  nebyl zvykl  na rychlé psaní na po íta ové 

klávesnici, a proto musel alespo  zpo átku pou ívat diktafon. N kte í profeso i mu 

nahrávání p edná ek odmítali povolit. Pan Franti ek se obával, e nedoká e vst ebat 

velké mno ství náro né studijní látky v ur eném ase a mohl by kv li tomu zaostávat 

za ostatními studenty. Sle na Michaela si dlouho nemohla zvyknout na vysoko kolsk  

re im, p sobilo jí potí e optimáln  si p izp sobit rozvrh, v n m  jí asto vznikaly 

nevyu ité asové proluky. Dva respondenti se p i adaptaci na vysoko kolské studium 

pot kali se záva n mi problémy. Netu ili, co si po nou v novém a neznámém 

prost edí, do n ho  se kv li studiu dostali. Paní Marcele situaci zna n  uleh il 

vysoko kolsk  profesor z Olomouce, u n ho  sm la t den p ed za átkem studia 

pob vat. Nau il ji prostorovou orientaci a samostatn  pohyb po m st  a seznámil ji se 

studenty z vy ích ro ník , kte í jí byli v kru n ch po átcích prvního semestru kdykoli 
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k dispozici. Nejt í byl p echod z místa bydli t  do odli ného prost edí pro sle nu 

Hanu. Po dlouhou dobu trp la doposud p etrvávajícími pocity stísn nosti a stresem. 

Tyto negativní emoce mají dle jejích slov vliv na vznik potí í se spaním a komplex  

mén cennosti, jejich  následkem je studentka p esv d ena, e v ichni její kolegové 

musejí b t zákonit  lépe disponováni ve v ech sférách intelektuálních aktivit ne  ona. 

 

3. Jestli e jste se v pr b hu studia setkal/a nebo se stále setkáváte s n jak mi 

t kostmi i nedostatky, konkretizujte je a uve te, v em podle Vás spo ívají. 

V ichni studenti i absolventi krom  dvou si posteskli nad stál m nedostatkem studijní 

literatury. K n kter m respondent m se digitalizovaná literatura as od asu nedostává 

s takov m p edstihem, aby se s jejím vyu itím sta ili zodpov dn  p ipravit na zkou ky. 

Tuto nesnáz p ipisují pracovnímu tempu podp rn ch univerzitních center, jim  p ib vá 

stále více klient  z ad handicapovan ch student . Objevily se i v hrady 

k nadm rnému pou ívání promítací techniky p i p edná kách, co  handicapovan m 

student m znesnad uje p ístup ke sd lovan m informacím zvlá t  v p ípadech, kdy 

jim nejsou to texty vyu ujícími zp ístupn ny p ijateln m zp sobem. Rozhodn  nelze 

opomenout p eká ky technického rázu p i úprav  ro níkov ch i záv re n ch prací, 

p i jejich  v skytu se studenti mohli spolehnout na pomoc podp rn ch univerzitních 

center jen v jime n , jeliko  ta slu bu zprost edkovávají v omezené mí e. Jestli e 

t mito nesnázemi trp li i sle na Iva nebo pan Karel, museli se obrátit se ádostí  

o slu bu na leny rodiny i jiné odborníky, jeliko  p i OU ani UTB v dob  jejich studia 

podp rná centra nefungovala. Není bez zajímavosti, e s grafickou úpravou 

seminárních a záv re n ch prací se mnohdy pot kají i intaktní studenti. 

 

4. Kdo a jak m zp sobem Vám pomáhal/pomáhá vzniklé nesnáze e it? 

- pracovníci fakulty (studijní odd lení, profeso i) 

V ichni respondenti a  na jednoho se vyjád ili, e jim pracovníci studijního odd lení  

i p edná ející vycházeli maximáln  vst íc. P i komunikaci s nimi se osv d ily 

individuální konzultace, p i nich  lo ponejvíce o poskytování studijních materiál   

a o domluvu zp sobu skládání písemn ch ro níkov ch zkou ek. 
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- pracovníci podp rn ch univerzitních center 

Dev t respondent  bylo s pracovníky podp rn ch univerzitních center v pravidelném 

kontaktu. Nej ast ji vyu ívali nabízené pomoci s úpravou studijní literatury 

(digitalizace, skenování, tisk do Braillova písma apod.). Jedna studentka poukazovala 

na v razné zhor ení komunikace mezi ní a st ediskem po odchodu jedné spolehlivé 

pracovnice a nástupu jiné. V d sledku toho se centrem poskytované slu by dostaly na 

v razn  ni í úrove . Nesmírn  jí vadilo, e se její vlastní u ební texty, které po 

absolvování studia v centru zanechala, dostaly do rukou stejn  handicapovan ch 

koleg  v omezeném mno ství, a koli by nesporn  v t in  z nich p i ly k u itku. 

- spolustudující kolegové 

V ichni respondenti se vzácn  shodli, e jim spolustudující kolegové pomáhají 

zejména s nácvikem prostorové orientace na univerzit  a nejbli ím okolí, p i 

p ed ítání promítan ch text  na p edná kách, p i zaji ování studijní literatury  

a za izování administrativních zále itostí spojen ch se studiem (vypl ování formulá  

apod.). 

- rodina 

Pro osm respondent  p edstavovala rodina p i jejich studiu zdroj v estranné podpory. 

Úlohy pomáhat s úpravou ro níkov ch a záv re n ch prací i se zaji ováním  

a digitalizací literatury se zhostily zejména maminky. ty i respondenti pob vali na 

kolejích daleko od domova, tak e pomoc rodiny pot ebovali sporadicky, av ak na 

dobré rodinné zázemí se mohli spolehnout po celou dobu studia.. 

- já sám/sama 

Deset respondent  odpov d lo, e jim nejvíce prosp la vlastní silná v le elit 

náro n m situacím, cti ádostivost a vytrvalost. V pr b hu studia si osvojovali i 

vytvá eli zásady dobré komunikovat s vyu ujícími, obstarávali si studijní zále itosti 

pokud mo no vlastními silami. Pan Tomá  by bez pomoci svého okolí (p átelé, 

man elka) z ejm  nedostudoval. Na jeho úsp ném absolutoriu má nemalou zásluhu 

ochotná pracovnice podp rného univerzitního centra, je  ho opakovan  p ipravovala na 

slo ité zkou ky z tyflopedie a chovala d v ru v jeho schopnosti. Paní Marcela cht la 

sama sob  i okolnímu sv tu dokázat, e navzdory svému handicapu se umí poprat  

i s t ko splniteln mi studijními úkoly, jen se jich ob as musí zhostit odli n m 

zp sobem ne  její intaktní kolegové.  
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5. Je-li p i univerzit , na ní  studujete / jste studoval/a, z ízeno podp rné univerzitní 

centrum, uve te, zda a v jak ch oblastech jste se obracel/a / se obracíte na jeho 

pracovníky s prosbou o radu a pomoc. 

Na tuto otázku mohlo odpov d t pouze deset respondent , jeliko  zb vající dva nem li 

mo nost vyu ívat slu eb podp rného univerzitního centra. P t respondent  studujících 

v Brn  se obracelo na st edisko Teiresiás, které jim poskytovalo zejména tyto slu by: 

- nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu (seznámení s prost edím 

univerzity a nejbli ím okolím),  

- úprava studijní literatury (obvykle digitalizace, ojedin le tisk do Braillova písma  

a audionahrávky),  

- spolupráce s vyu ujícími (pouze ve dvou p ípadech, t i studenti ji e ili 

samostatn ),  

- skládání ro níkov ch zkou ek s vyu itím technického vybavení st ediska,  

- usnadn ní práce s webov m rozhraním (p ihlá ení na termín zkou ek, p edzápis, 

sestavování rozvrh ),  

- zácvik v obsluze PC s hlasov m i hmatov m v stupem,  

- dopl ující jazykové kurzy a programy celo ivotního vzd lávání. 

P t student  Univerzity Palackého v Olomouci m lo k dispozici Centrum pomoci 

handicapovan m p sobící p i Pedagogické fakult , které jim poskytovalo zejména 

následující slu by: 

- prostorová orientace a samostatn  pohyb (slu by vyu il pouze jeden student, 

jednoho studenta u ili pot ebné trasy pracovníci Tyfloservisu, jeden student se 

obracel na spolu áky s vy ích ro ník , dva studenti si trasy osvojili sami, asistenci 

tudí  v bec nepot ebovali). 

- Úprava studijní literatury (t i studenti pln  vyu ívali zejména digitalizaci, tisk do 

Braillova písma i audionahrávky, jeden student si nechal po íta ov  zpracovat 

pouze ást u ebnice n meckého jazyka, jinak spoléhal p i na ítání studijní 

literatury spí e na spolu áky, jeden student ádal st edisko o digitalizaci pouze 

sporadicky) 
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- Spolupráce s vyu ujícími (nabídky centra vyu il pouze jeden student, a to p i 

v m n  n meckého jazyka o jazyka za angli tinu v pr b hu studia, ostatní se 

sna ili komunikovat s vyu ujícími individuáln , dv ma vycházeli vst íc sami 

vyu ující s nabídkami konzultací i jiné pomoci) 

- Skládání ro níkov ch zkou ek v prostorách st ediska s vyu itím jeho technického 

vybavení (slu ba byla vyu ívána spí e sporadicky, v t ina student  skládala 

zkou ky ústní formou u p íslu n ch vyu ujících) 

- Pomoc p i zpracování ro níkov ch a záv re n ch prací (studenti si slu bu 

zaji ovali sami za asistence rodiny i jin ch institucí) 

- Zácvik v práci na PC (slu bu studenti v bec nevyu ívali) 

- Práce s webov m rozhraním (p ihlá ení na termín zkou ky, p edzápis, sestavení 

rozvrhu apod. Tyto zále itosti se vy izovaly v hradn  písemn , elektronika se 

p ihlásila o slovo a  v pozd j ích letech.) 

 

6. Byly / jsou slu by podp rného univerzitního centra, které jste vyu íval/a / 

vyu íváte, pro Vás p ínosné? Jestli e ano, uve te, v jak ch ohledech a které z nich 

jste nejvíce vyu íval/a / vyu íváte.  

V ichni studenti i absolventi MU slu by st ediska Teiresiás velmi ocenili, nejv t í 

p ínos pro n  p edstavovala hlavn  digitalizace studijní literatury a lenství v digitální 

knihovn  centra. Z této v hody mohla profitovat i sle na Iva jako to externí klientka, 

rozsah i kvalita slu by jí vyhovovaly.  

ty i studenti i absolventi UP byli se slu bami Centra pomoci handicapovan m 

spokojeni, nejvíce vyu ívali digitalizaci studijní literatury a její p epis do Braillova 

písma. Jedna studentka si st ovala na celkov  nízkou úrove  kvalifikovanosti 

pracovnic centra a v této souvislosti poukazovala na skute nost, e nedovedly správn  

jednat s posti en mi lidmi.  

 

7. Jestli e jste m l/a / máte ke slu bám podp rného univerzitního centra p ipomínky, 

konkretizujte je a uve te, jak je st edisko e ilo / e í a jak jste Vy sám / sama 

p isp l/a / p ispíváte k jejich e ení. 
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Jedna studentka z p ti respondent , je  podporuje st edisko Teiresiás, nemá a nikdy 

nem la k jeho slu bám ádné v hrady i p ipomínky. Jiná studentka by mohla vznést 

p ipomínek spoustu, ale nechce je pracovník m st ediska sd lit, jeliko  se obává 

negativní reakce a zamítavého postoje. Zbylí t i ze student  i absolvent  MU 

zhodnotili slu by st ediska vcelku uspokojiv  a  na drobné v hrady (pokles úrovn  

spolupráce v d sledku nové sm rnice, je  ve la v ú innost, laxní p ístup pracovník  

st ediska p i úprav  studijní literatury, p íli né nároky vyvíjené na nevidomé studenty, 

co se grafické úpravy seminárních prací t e). 

Dva z p ti respondent , jim  podávalo pomocnou ruku Centrum pomoci 

handicapovan m, byli s poskytovan mi slu bami bezv hradn  spokojeni, ádné jim 

v nabídce nescházely. Jedna studentka si st ovala na patnou komunikaci pracovník  

s handicapovan m lov kem, chyb l jí p íjem informací prost ednictvím elektronické 

po ty. Jeden student své p ipomínky konzultoval na pravideln ch setkáváních 

s vyu ujícími a pracovníky st ediska, v dy do lo k vzájemnému kompromisu. Jeden 

student své p ipomínky rad ji opomíjel a smí il se s aktuálním stavem v cí, nebo  se 

obával nepochopení ze strany pracovník  st ediska.  

 

8. Roz í il/a byste nebo zkvalitnil/a byste n které slu by poskytované podp rn m 

univerzitním centrem? Pokud ano, uve te, které konkrétn  a jak m zp sobem. 

Pokud ne, zd vodn te, pro  byste je ponechal/a v sou asné podob . 

Z p ti student  i absolvent  MU by pouze jedna dívka ponechala slu by st ediska 

Teiresiás ve stávajícím rozsahu. Jeden student by zkvalitnil p ístup pracovník  co do 

tempa poskytované spolupráce p i zaji ování studijní literatury. T i respondenti by 

zv ili po et pracovník  zab vajících se digitalizací studijních materiál , jeliko  

student  se zrakov m posti ením na MU neustále p ib vá, ím  nar stá sou asnému 

po tu zam stnanc  i dobrovolník  mno ství práce. Rovn  byla vznesena p ipomínka 

na zv ení kapacity personálu studijního odd lení s od vodn ním, e obstarat studijní 

zále itosti handicapovan ch nem e b t v silách jediné referentky.  

Jedna studentka z p ti klient  Centra pomoci handicapovan m v Olomouci by jeho 

slu by ponechala ve stávajícím stavu, nebo  jí p ipadají zcela dosta ující. Dva 

respondenti by nabídku slu eb centra roz í ili a zkvalitnili v ohledu pru n j í 

komunikace, poskytování slu eb na základ  stanoven ch pravidel a zaru ení v t í 
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samostatnosti pro studenty p i komunikaci s vyu ujícími. Jeden student se necítil b t 

dostate n  objektivní pro posouzení úrovn  poskytovan ch slu eb, zdála se mu 

pon kud variabilní a pomoci st ediska nevyu íval p íli  asto, jeliko  chápal, e má 

centrum spoustu práce i s jin mi studenty s posti ením. Jedna studentka navrhla 

obohacení slu eb o kurzy celo ivotního vzd lávání a cizích jazyk , zavedla by rovn  

spolupráci vydavatelství skript s podp rn m univerzitním centrem, aby se knihy 

digitalizované ji  ve vydavatelství nemusely znovu pracn  skenovat a byli posti en m 

student m d íve k dispozici p ímo od vydavatele. 

 

9. Jestli e je podp rné univerzitní centrum p i Va í univerzit  ustaveno a Vy jste jeho 

slu eb nevyu íval/a / nevyu íváte, uve te, z jak ch d vod . 

V ichni respondenti, kte í m li mo nost obrátit se na podp rné univerzitní centrum, 

jeho slu eb více i mén  vyu ívali. 

 

10. Jestli e podp rné univerzitní centrum p i Va í univerzit  nefunguje, uve te, zda 

byste jeho existenci uvítal/a a v em konkrétn  by vám mohlo usnadnit studium. 

K této otázce se vyjad ovali pouze respondenti Karel a Iva, p i jejich  univerzitách 

nebylo podp rné centrum ustaveno. Oba by jeho existenci uvítali a obrátili by se na n j 

zejména s po adavky na následující slu by: 

- prostorová orientace v rámci areálu univerzity a nejbli ím okolí 

- zaji ování studijní literatury (digitalizace, audionahrávky) 

- skládání ro níkov ch zkou ek v prostorách st ediska s vyu itím jeho technického 

vybavení 

- pomoc p i grafické úprav  ro níkov ch a záv re n ch prací 

- pomoc p i práci s webov m rozhraním univerzity (p edzápis, p ihlá ení na termín 

zkou ky) 

- dopl ující jazykové kurzy a kurzy celo ivotního vzd lávání 
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11. Mohl/a jste se / m ete se s n kter mi ze sv ch po adavk  obrátit na st edisko 

TyfloCentra p sobící v regionu, v n m  se nachází Va e univerzita? Pokud ano, 

konkretizujte je, p ípadn  uve te, jaké slu by Vám TyfloCentrum mohlo / m e 

nabídnout. 

Osm respondent  m lo mo nost obrátit se na TyfloCentrum v oblasti nácviku práce na 

PC a p i vyu ívání r zn ch asisten ních slu eb. Studenti si nechávali digitalizovat 

TyfloCentrem odbornou literaturu pouze okrajov , nebo  takov  úkon je zna n  

finan n  náro n . ty i respondenti by podpory TyfloCenter nevyu ili, nebo  stejné 

slu by jim zprost edkuje podp rné univerzitní centrum v mnohem lep í kvalit . 

 

12. Charakterizujte nále itosti pr b hu vysoko kolsk ch p edná ek a seminá , jich  

se ú astníte / jste se ú astnil/a. Popis m ete zobecnit na v echny p edná ky, nebo 

specifikovat pro Vámi zvolené p edná ky zvlá . 

V sedmi p ípadech nebyli vyu ující p edem informováni o p ítomnosti zrakov  

posti eného studenta na p edná ce i ve studijní skupin . Dle slov t í respondent  se  

o jejich p ítomnosti na p edná kách v p edstihu dozv d li p íle itostn . Dva 

respondenti uvedli, e jejich ú ast na p edná kách nez stala profesor m utajena nikdy. 

Tém  v ichni p edná ející kombinovali metodu klasického v kladu s promítáním 

text  i graf  na meotaru nebo dataprojektoru. V esti p ípadech p izp sobovali v klad 

látky pot ebám a po adavk m nevidom ch student , sna ili se jim promítané 

dokumenty v emo n  zp ístupnit (zasílali je elektronickou po tou, p evád li do 

po adovan ch formát  apod. Podle t í student  uzp sobovali p edná ející v klad 

p íle itostn . T i studenti se domnívají, e p edná ející na jejich pot eby obzvlá tní 

ohled nebrali. Dva dotázaní se vyjád ili, e p edná ející spolupracovali s podp rn mi 

univerzitními centry nap . p i domluv  o zp sobu skládání písemn ch zkou ek. Dle 

názor  ty  student  n kte í p edná ející s podp rn mi univerzitními centry 

spolupracovali, jiní nikoli. Ve ty ech p ípadech p edná ející s podp rn mi st edisky 

nebyli v kontaktu v bec a ve dvou ani nemohli, jeliko  podp rná centra nebyla pro tyto 

studenty k dispozici. V deseti p ípadech poskytovali p edná ející student m po 

vzájemné dohod  vlastní studijní materiály, pokud je m li k dispozici, dva studenti této 

v sady nepo ívali. Sedm respondent  se mohlo spolehnout na pomoc koleg  p i 

p ed ítání promítan ch text  z dataprojektoru. P ti student m spolu áci dokonce 
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na ítali i zaji ovali odbornou literaturu. Dva studenti velmi asto poskytovali vlastní 

poznámky sv m intaktním spolu ák m, jeliko  notebooky nevidom ch student  

po izovaly poznámky mnohem rychleji ne  propisovací tu ky. Sedmi respondent m 

bylo umo n no stahovat si materiály v elektronické podob  z webov ch stránek 

univerzity, t i respondenti tuto p íle itost nedostali a dva jí mohli vyu ít pouze 

v omezené mí e kv li nízké dostupnosti elektronick ch dokument . V ichni 

respondenti pou ívali pro záznam p edná ek své vlastní kompenza ní pom cky 

(notebook, Aria). ty em respondent m zap j ila záznamovou techniku podp rné 

univerzitní centrum. est osloven ch nevynechalo ani jednu p edná ku, p t 

respondent  absentovalo ze zdravotních d vod  nebo kv li kolizi jedné p edná ky 

s jinou. Jeden respondent se neú astnil ranních p edná ek kv li ob asn m potí ím se 

vstáváním. 

 

13. Popi te zp sob, jak m jste skládal/a / skládáte ro níkové zkou ky. Charakteristiky 

m ete zobecnit na v echny zkou ky nebo Vámi vybrané zkou ky zvlá . 

P t respondent  skládalo zkou ky naprosto shodn m zp sobem jako jejich vidící 

kolegové (ústní zkou ky ústní formou a písemné zkou ky písemnou formou). P t 

respondent  skládalo ústní zkou ky v dy ústn  a písemné n kdy ústn , jindy písemn  

(podle dohody s p íslu n m vyu ujícím). Dva studenti zásadn  up ednost ovali ústní 

podobu zkou ek p ed písemnou. Dev t respondent  skládalo zkou ky v dy ve 

vypsan ch termínech, t i studenti dokonce vyu ívali p edtermín , aby m li zkou ky co 

nejd íve za sebou. Osm respondent  vykonávalo písemné zkou ky v prostorách 

podp rného univerzitního centra s vyu itím jeho technického vybavení, av ak jedna 

studentka nebyla s pr b hem zkou ek spokojena, pon vad  jí nebylo optimáln  

p izp sobeno zadání. ty i respondenti absolvovali písemné zkou ky spole n  

s ostatními studenty v u ebnách k tomuto ú elu ur en m.  

 

14. Splnilo studium Va e p ání, pot eby, po adavky a nároky? Co byste na pr b hu 

studia zm nil/a? Doporu il/a byste na základ  vlastních zku eností studium na 

Vámi zvolené univerzit  (ve Vámi zvoleném studijním oboru) jinému nevidomému 

studentovi? 
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Dle jedenácti respondent  studium jejich nároky a po adavky splnilo. jedna studentka byla 

s vystudovan m oborem sice spokojena, av ak vzhledem k povolání, které nyní vykonává, 

jí studium p íli  neprosp lo. est respondent  by sv j studijní obor jednozna n  doporu ilo 

jinému nevidomému studentovi. Dva respondenti se o vhodnosti zvoleného studijního 

oboru pro nevidomé v bec nevyjád ili. Paní Marcela je p esv d ena, e by nevidomí 

zájemci o speciální pedagogiku m li svou volbu nejprve pe liv  zvá it, jeliko  by 

v budoucnu mohli mít problémy s pracovním uplatn ním (bez zrakové kontroly lze  

na b n ch kolách u it dosti obtí n ). Jiná studentka zastává názor, e ka d  nevidom   

je svébytnou individualitou, proto je obtí né komukoli doporu ovat jak koli obor. Sle na 

Iva by sv j obor nevidícímu kolegovi doporu ila jen v p ípad  existence kvalitního 

rodinného zázemí a zalo ení podp rného univerzitního centra p i UTB. 

 

D) Návaznost zvoleného studijního oboru na mo nosti pracovního 

uplatn ní 

 

1. Zajímáte se / zajímal/a jste se v pr b hu studia o mo nosti pracovního uplatn ní ve 

svém oboru? Pokud ano, jak m zp sobem? Pokud ne, z jak ch d vod ? 

Deset respondent  se o své budoucí uplatn ní aktivn  zajímalo ji  v pr b hu studia, 

dva nikoli. U ty  respondent , kte í dosud studují, se prozatím nedá mluvit o p íli  

konkrétních plánech i p edstavách souvisejících s aktivním hledáním zam stnání, 

nebo  mají p ed sebou je t  dosti dlouhou dobu studia a nemohou v d t, co do jejich 

ivota p inese budoucnost. Dva respondenty (pana Pavla a sle nu Radku), je  si dlouho 

nemohli najít práci v oboru, situace donutila k absolvování rekvalifika ního kurzu na 

maséra. V sou asné dob  jsou oba s povoláním, které vykonávají, spokojeni. Pan 

Franti ek se rozhodl zab vat se hledáním vhodné pracovní pozice a  po dostudování, 

nebo  v pr b hu studia byl p íli  zam stnán povinnostmi s ním spojen mi. Pan Karel 

obdr el po ukon ení studia n kolik pracovních nabídek, av ak ádná se pro n j nejevila 

natolik lukrativní, aby ji p ijal. Sle ny Kamila a Iva jsou zam stnány na áste n  

úvazek p i studiu, co  jim umo uje erpat cenné zku enosti s v konem prvního 

povolání. Sle na Kamila je externí zam stnankyní po íta ové firmy a sle na Iva p sobí 

jako lektorka anglického a francouzského jazyka na základní kole. Sle na Michaela 

p íle itostn  po izuje cizojazy né p eklady pro soukromou firmu. Pan Tomá  po 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 118 

 

dostudování zjistil, e se z ejm  pon kud minul oborem a uplatn ní v n m by 

nevyhovovalo jeho pot ebám a po adavk m. A koli vystudoval speciální pedagogiku a 

u itelství hudební v chovy, zcela se odklonil od pedagogické dráhy, pro ni  nemá 

p edpoklady. Na el si pracovní místo v po íta ové firm . Kdyby m l nyní znovu 

rozhodovat o svém studijním zam ení, vybral by si s nejv t í pravd podobností práv  

informatiku. Paní Marcela si aktivn  hledala zam stnání ji  od 4. ro níku, av ak ani jí 

se nepoda ilo uplatnit na poli speciální pedagogiky. Naskytla se jí nakonec práce 

v sociáln  právní poradn  pro t lesn  posti ené.  

 

2. Myslíte, e jste zvolil/a obor sk tající dobré ance na nalezení pro Vás vhodného 

zam stnání?  

Osm respondent  v í, e p i volb  studijního oboru postupovali správn . N kte í ve 

skrytu du e projevují obavy, jestli se kv li zrakovému handicapu budou moci ve sfé e 

své kvalifikace uplatnit v souladu s vyt en mi p edstavami. T i respondenti jsou 

p esv d eni, e p i v b ru studijního oboru lápli pon kud vedle. Jeden respondent si 

není jist, zda vybíral správn  i nikoli. 

 

3. Jak si p edstavujete své uplatn ní na otev eném trhu práce? Jakou profesi byste 

cht l/a vykonávat? Zd vodn te volbu této profese a konkretizujte své p edstavy, 

nároky, pot eby a po adavky s ní spojené.  

Pan Pavel a sle na Radka, kte í vykonávají povolání maséra, jsou se svou prací 

spokojeni. Kdyby o zam stnání p i li nebo jej z n jak ch d vod  museli zm nit, pan 

Pavel by si p ál pracovat jako soukrom  u itel angli tiny a paní Radce by p ineslo 

ivotní smysl povolání poradkyn  pro klienty se zrakov m posti ením. Panu Tomá ovi 

p sobení v po íta ové firm  vyhovuje, jeho zam stnání v ak není dob e placené, proto 

by se v budoucnu cht l spí e uplatnit jako pracovník technické podpory, mít bli í 

kontakt se zákazníky a b t lépe finan n  ohodnocen. Paní Marcela je zam stnána 

v poradn  pro t lesn  posti ené, av ak nevylu uje do budoucna mo nost p edná et na 

univerzit  tyflopedii. Pan Franti ek by cht l zastávat pozici poradenského psychologa, 

av ak prozatím na nabídku blí ící se jeho p edstav  nenarazil. Sle na Hana by cht la 

skloubit koncertní kariéru s profesí schopné a ádané advokátky. Paní Karolína tou í 

po práci v SPC i st edisku ranné pé e, ale lákalo by ji také p edná et speciální 
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pedagogiku na univerzit . V SPC by si p ála pracovat i sle na Michaela, ale stejn  

dob e by mohla i vyu ovat n m inu. Sle na Iva vidí své místo na ú ad  i v poradn  na 

postu sociální pracovnice, nebo by se jí líbilo rozvíjet svou kariéru u itele cizích jazyk  

by se cht la uplatnit paní Iva. Snem pana Karla je dostat se na pozici internetového 

poradce v obchod  s elektronikou i do TyfloCentra. Sle na Kamila by nesmírn  ráda 

pracovala s d tmi. Pan Martin by se rád stal právníkem p sobícím v sociální oblasti a 

zab vajícím se pomocí handicapovan m.  

 

4. Jste v p ípad  nemo nosti realizovat se ve Vámi po adované profesi ochoten/na i 

schopen/na p ehodnotit své po adavky, akceptovat r zné alternativy nabízen ch 

pracovních míst a p izp sobit se nárok m potencionálních zam stnavatel ? 

Polovina respondent  si je v doma, e nalézt zam stnání není v sou asné dob  v bec 

jednoduché a e handicap m e znamenat znesnad ující faktem, proto by se 

po adavk m zam stnavatele bezv hradn  p izp sobila. T i respondenti jsou rovn  

ochotni u init jist  kompromis, av ak nabídka pracovní uplatn ní musí alespo  

v základních rysech odpovídat jejich kvalifikaci. T i respondenti od sv ch p vodních 

p edstav a po adavk  ji  ustoupili tím, e se pustili na zcela jiné pole p sobnosti, ne  

jaké pro n  p edur oval jejich studijní obor.  

 

5. Uve te, co byste mohl/a potenciálnímu zam stnavateli nabídnout, ím mu m ete 

prosp t. 

Tém  v ichni respondenti uvád jí znalost práce s PC na solidní u ivatelské úrovni, 

nabízejí vysoké pracovní nasazení, nebo  si p íle itosti b t zam stnán velmi vá í. V í, 

e mají schopnost empatie (vcít ní se do pocit  jin ch lidí), za v hodnou pova ují té  

vlastní zku enost se ivotem s handicapem, je jim blízká problematika zrakov  

posti en ch. ty i respondenti si na sob  cení znalosti minimáln  dvou cizích jazyk . 

Mezi dal ími kladn mi vlastnostmi dominuje adaptabilita, pru nost a komunikativnost. 

Z odpov dí respondent  vypl vá jejich zdravé sebev domí, sami sebe hodnotí jako to 

p ínosné pro zam stnavatele. Jsou ochotni si práci udr et za ka dou cenu a dále se 

vzd lávat v profesi.  
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6. Víte, jak se ucházet o zam stnání? Kam byste se obrátil/a s prosbou o radu i 

pomoc, kdybyste si nev d l/a rady s n kterou z následujících nabízen ch alternativ. 

V ichni respondenti krom  jednoho se domnívají, e dovedou správn  napsat ádost  

o pracovní místo, sestavit strukturovan  ivotopis a slo it motiva ní dopis. V dí, jak se 

p ipravit na pracovní pohovor, znají zásady vhodné komunikace se zam stnavatelem  

a um jí si poradit i v otázce volby vkusného oble ení, které by si vzali na pracovní 

sch zku. ty em respondent m je známo, e by se v p ípad  pot eby mohli obrátit na 

agentury podporovaného zam stnání, místní pobo ky TyfloCentra, Tyfloservisu i na 

r zné webové servery, kdyby se z n kterou z v e uveden ch alternativ nedovedli 

vypo ádat sami. Dva lidé by vyu ili rady rodi  i p átel. Dva dotázaní se nevyjád ili, 

í pomoc by vyhledali, kdyby se octli v úzk ch. 

 

7. Jak byste si po ínal/a p i hledání práce? Uve te, zda byste se ídil/a t mito 

nabízen mi alternativami. 

V ichni respondenti uvedli, e by se zaregistrovali do evidence uchaze  o zam stnání 

na ú ad  práce (n kte í ji  v tomto ohledu disponují zku enostmi). ádn  z nich by se 

nespoléhal v hradn  na pomoc pracovního ú adu. Deset respondent  by si zji ovalo 

informace o voln ch místech na internetu i v tisku, podali by si inzerát a rozesílali by 

ádosti i ivotopisy do firem, o nich  by si mysleli, e jim mohou nabídnout vhodnou 

práci. Dva respondenti by pouze obesílali firmy ádostmi o zam stnání. Jedenáct 

respondent  by zcela ur it  po ádalo o pomoc p átele a známé. Jedna dívka by tak 

u inila pouze tehdy, kdyby v d la, e jí takové po ínání p inese smysl. est lidí by se 

p i hledání zam stnání obrátilo na instituce pomáhající zrakov  posti en m najít práci 

(TyfloCentra, agentury podporovaného zam stnání). Jedna sle na zmi uje dobré 

zku enosti s agenturou podporovaného zam stnání. Dva respondenti by vyu ili slu eb 

t chto institucí, kdyby ji  nevid li jiné v chodisko z dlouhodobé nezam stnanosti. T i 

oslovení by podporu t chto institucí nevyhledali za ádn ch okolností, nebo  v n  

nechovají d v ru. Jeden respondent nemá mo nost kontaktovat TyfloCentrum ani 

agenturu, nebo  ádná z t chto institucí v míst  jeho bydli t  nep sobí.  
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8. Jak byste postupoval/a v p ípad  opakovaného neúsp chu p i hledání zam stnání? 

Deset respondent  by v p ípad  neúsp chu p i hledání zam stnání studovalo jin  

vysoko kolsk  obor, nebo by nastoupilo na jazykovou kolu. Jedna oslovená by se 

nevzdala a nadále by pokra ovala v úsilí najít si práci. Jedna respondentka by se bu  

p ihlásila na jazykovou kolu, nebo by podstoupila rekvalifikaci.  

 

9. Zvá il/a byste mo nost p ípadné rekvalifikace ve Vám blízkém nebo zcela jiném 

oboru? Pokud ano, za jak ch podmínek? Up ednostnil/a byste absolvování 

rekvalifikace v rámci program  realizovan ch ú ady práce, nebo v rekvalifika ním 

st edisku ur eném p ímo pro zrakov  posti ené klienty? 

P t respondent  by rekvalifikaci absolvovalo, kdyby je okolnosti p inutili, av ak rad ji 

by pro li rekvalifika ním kurzem p ímo ve specializovaném st edisku. T i respondenti 

ji  rekvalifikaci podstoupili. Jedna z nich v zásad  preferuje kurzy pro vidící, jeliko  

p iná ejí mo nost kontaktovat se s intaktními lidmi. Dva respondenti by se do 

rekvalifika ního kurzu p ihlásili pouze pod podmínkou, e by po jeho dokon ení 

získali jisté pracovní uplatn ní. Dali by p ednost specializovanému rekvalifika nímu 

st edisku. Jedna respondentka by zvá ila rekvalifikaci a  po studiu jazyk  s tím, e by 

up ednostnila rovn  st edisko pro zrakov  posti ené. Sle na Hana je p esv d ena, e 

by jí rekvalifikace vzhledem k advokacii, kterou studuje, nem la co nabídnout, av ak 

její absolvování v budoucnosti strategicky neodmítá. 

 

10. Je Vám známo, e n která TyfloCentra a agentury podporovaného zam stnání 

po ádají projekty na zv ení zam stnatelnosti osob se zrakov m posti ením? 

Uva oval/a byste o ú asti v takovém projektu? V em konkrétn  by Vám mohla 

podpora ze strany TyfloCentra i agentury b t u ite ná? 

est respondent  je o projektech TyfloCenter i agentur podporovaného zam stnání 

pom rn  dob e informováno a v p ípad  pot eby by se do projekt  zaregistrovali. T i 

dotázaní by se na tyto instituce obrátili jen v nouzi nejvy í. Dva respondenti mají  

k dispozici pouze rámcové v domosti o podobn ch projektech, ale zú astnili by se jich, 

kdyby znali míru jejich úsp nosti. Jedna respondentka vyhledala agenturu 

podporovaného zam stnání a díky ní nalezla své nyn j í zam stnání. est respondent  
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by si p edstavovalo, e jim agentura podporovaného zam stnání pom e p i kontaktu 

se zam stnavatelem, p izp sobení pracovního prost edí, nácviku tras do zam stnání  

a poskytne jim informace o vhodn ch oborech pro zrakov  posti ené. P t respondent  

nedovede s ur itostí íci, jak by jim agentura mohla prosp t. 

 

11. Byl/a byste ochoten/na p est hovat se za prací do jiného m sta i jiné obce? Pokud 

ano, za jak ch podmínek? Pokud ne, z jak ch d vod ? 

Sedm respondent  by bylo ochotno p est hovat se za prací do jiného m sta. Paní 

Marcela se ji  v minulosti p est hovala, m la patnou zku enost, tak e dal í st hování 

by nejprve pe liv  rozvá ila. Pan Karel se v sou asné dob  necítí natolik nezávisl ,  

e by dokázal samostatn  fungovat mimo domov. Kdyby se m l v budoucnu 

p est hovat, cht l by mít v dosahu slu by TyfloCentra. Jedna respondentka by se 

p est hovala pouze v p ípad , e by nová pracovní nabídka byla dostate n  atraktivní. 

Sle na Iva se v nejbli í dob  hodlá usadit ve vlastním byt  v  míst  svého sou asného 

bydli t . Jediné m sto, kam by se byla ochotna odst hovat, je Olomouc. Sle na Kamila 

netu í, zda by kv li práci dokázala zm nit bydli t  i nikoli. 

 

12. Jestli e ji  máte jakékoli zku enosti s hledáním zam stnání i s v konem 

konkrétního povolání, uve te je. 

ty i respondenti jsou zam stnáni na pln  úvazek, jeden z nich projevuje zna nou 

nespokojenost se sou asn m povoláním. Dva oslovení si ke studiu p ibrali áste n  

pracovní úvazek a se svou profesí jsou spokojeni. Pan Franti ek pracoval p ibli n  est 

m síc  na dobrovolnickou smlouvu, av ak byl nucen toto zam stnání opustit. P t 

dotázan ch nemá prozatím s v konem povolání ádné zku enosti. 

 

13. Domníváte se, e Vám studium na vysoké kole poskytlo praktické v domosti 

vyu itelné p i hledání zam stnání i v konu budoucího povolání? Pokud ano 

uve te, jaké. Pokud ne, uve te, jaké v domosti byste uvítal/a a jak byste si je 

roz í il/a? 

est respondent  se domnívá, e jim scházejí praktické v domosti díky nedostatku 

studijní praxe. ty i respondenti si myslí, e jsou po praktické stránce pro hledání 
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zam stnání i v kon povolání vybaveni dostate n . Jeden respondent poukazuje na 

skute nost, e mu studium poskytuje spí e teoretické znalosti, av ak nemá p edstavu, 

jaké praktické v domosti by do budoucna pot eboval. Jedna respondentka vyslovuje 

názor, e praktické poznatky si lov k osvojuje a  p i v konu konkrétního povolání a 

e jejich získan  rozsah zále í na ka dém individuáln . Dva ji  zam stnaní respondenti 

si musejí vzd lání dopl ovat a roz i ovat navazujícími koleními v rámci vlastní 

iniciativy.  

 

14. Myslíte, e Va e vysoká kola p izp sobuje nápl  sv ch studijních obor  

po adavk m trhu práce?  

Sedm respondent  se domnívá, e vysoké koly na po adavky trhu práce reagují, nebo  

pravideln  po ádají veletrhy pracovních p íle itostí. ty i respondenti jsou 

p esv d eni, e vysoké koly po adavky trhu práce ignorují, nebo nemají pov domost, 

e by na n  reflektovaly. Jeden respondent odpov d l, e v dob  jeho studií vysoká 

kola na po adavky trhu práce nereagovala, av ak v sou asnosti mohlo dojít  

ke zlep ení situace, nebo  struktura oboru, jeho  je absolventem, pro la mnoha 

podstatn mi zm nami.  

 

9.2 Podp rná univerzitní centra 

Jako to v po adí druh  respondentsk  subjekt byla do v zkumného vzorku zahrnuta 

podp rná univerzitní centra, pon vad  se nezanedbatelnou m rou podílejí na usnadn ní 

vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch zabezpe ováním specifick ch slu eb. 

Abych se o p ínosu a v znamu t chto st edisek pro zrakov  handicapované studenty 

„p esv d ila na vlastní o i“, ve la jsem ve spojení se ty mi z nich. Navázala jsem kontakt 

s Centrem pomoci handicapovan m p i UP v Olomouci, se st ediskem pro pomoc 

student m se specifick mi nároky Teiresiás p i MU v Brn  a se dv ma nov  ustaven mi 

podp rn mi centry Pyramida a Slune nice z ízen ch p i OU a V B TU v Ostrav . 

V telefonickém hovoru jsem oz ejmila d vod, jen  m  vedl ke vstupu ve styk s nimi – tedy 

zmapování d le itosti jejich existence a práce pro studenty s t k m zrakov m posti ením. 

V echna st ediska p edb n  p islíbila ú ast ve v zkumu. Na základ  souhlasu, jen  jsem 

obdr ela, jim byl rozeslán elektronick  dotazník a pr vodní dopis p ibli ující nám t mé 
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diplomové práce a téma k ní p inále ejícího v zkumu. T i ze ty  st edisek svému 

p edsevzetí dostála - vypln n  dotazník navrátila v ádném termínu na mou emailovou 

adresu. Spojení se st ediskem Teiresiás k mé velké lítosti selhalo, jeliko  jsem nedosáhla 

cíle hovo it s jeho editelem. Oba zmín né dokumenty jsem mu sice poskytla v p ílohách 

emailové zprávy, do jejího  t la jsem vlo ila speciální vysv tlující úvodní slovo. Pat i n  

jsem objasnila motivy, které m  vedly k navázání úzké spolupráce s centrem. Teiresiás je 

nejdéle fungujícím, tudí  nejd íve zalo en m moravsk m univerzitním st ediskem, jen   

za dobu své existence nesporn  nasbíralo nemalé mno ství zku enosti na poli realizace 

podp rn ch slu eb „ it ch na míru“ minorit  zrakov  posti en ch student . Jsem si 

v doma, e Masarykova univerzita p ijala do ad svého studentstva mnohem více zástupc  

z komunity slabozrak ch i nevidících ne  kterákoli jiná moravská vysoká kola. St edisko 

Teiresiás tedy pracuje s velk m po tem takto znev hodn n ch klient , co  je nepochybn  

podmín no vybudováním iroké kály neustále se zdokonalujících slu eb na vysoce 

profesionální úrovni. Není proto divu, e mi na stanovisku st ediska s tak v zna n m 

postavením a celorepublikovou p sobností nesmírn  zále elo. V bec mi nep i lo na mysl 

pochybovat o vlastní pevné ví e, e kompletní dotazníkov  formulá  z „rukou“ centra 

Teiresiás se v mé schránce na elektronickou po tu objeví mezi prvními, v dy  st edisko se 

jist  bude chtít pochlubit sladk m ovocem své práce dozrálém na slunci neutuchajícího 

úsilí podn cujícího pokroky k lep ímu v kvalit  slu eb. Ve zdar kooperace mezi mnou  

a vedoucím st ediska Teiresiás jsem doufala také proto, e se na e vzájemné vztahy 

rozvíjely a  dosud nanejv  p ízniv . P átelsk  p ístup st ediska ke mn  osobn   

i k po adavk m t kajících se mého studia, které jsem na n  kdykoli vznesla, m  utvrzoval 

v p esv d ení, e tato rovina vztahu z stane zachována i nadále a e v m n  informací 

nebude stát v cest  ádná p eká ka. Události se v ak vyvinuly v naprostém nesouladu 

s m mi p edpoklady. St edisko Teiresiás se z ejm  rozhodlo vyu ít práva do mého 

v zkumu nezasahovat, jeliko  o sob  ani po n kolika opakovan ch urgencích nedalo 

v d t. Nyní se asi jen t ko dozvím, jaké okolnosti zavinily vzniklé nedorozum ní t kající 

se vypln ní mého dotazníku, ka dopádn  jsem v ak nezískala podstatné údaje, s nimi  

jsem p edem po ítala. P i za le ování postoje st ediska Teiresiás do celkového hodnocení 

vyjád ení v ech osloven ch podp rn ch univerzitních center jsem se musela spolehnout 

pouze na informace, je  bylo lze na erpat z jeho oficiálních internetov ch stránkách. 

K n kter m klí ov m polo kám dotazníku vy adujících konkrétní fundovanou odpov  

zasv ceného zam stnance st ediska, se mi na internetu bohu el nepovedlo najít vyjád ení. 
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Vlivem t chto znesnad ujících initel  m e dojít ke zkreslení i neúplnosti celkové 

p edstavy o p ínosu a v znamu aktivit st ediska pro pomoc student m se specifick mi 

nároky. K vyrovnání tohoto deficitu pou iji maximum dostupn ch informací z webové sít  

a k jeho zmírn ní p isp jí rovn  kladné ohlasy student  na práci st ediska, je  jsou 

sou ástí p edchozí podkapitoly.  

Následuje zhodnocení t í kompletních dotazník  od podp rn ch univerzitních center,  

do n ho  je za azeno maximum dostupn ch faktick ch údaj  o st edisku Teiresiás.  

 

9.2.1 Vyhodnocení dotazník  získan ch od pracovník  podp rn ch univerzitních 

center 

 

1. Jaké d vody i pohnutky vedly Va e centrum k orientaci Vámi poskytovan ch 

slu eb na podporu samostatného studia t ce zrakov  posti en ch? 

Centrum pomoci handicapovan m Olomouc se za alo orientovat na podporu 

samostatného studia t ce zrakov  posti en ch ji  od svého zalo ení v roce 1996. Tato 

nepo etná minorita mezi ostatními studujícími je v koncepci st ediska pokládána za 

skupinu, která pot ebuje velkou pozornost p i vyrovnávání p íle itostí. Z tohoto 

d vodu v novalo p ednostní pozornost práv  jejich pot ebám a po adavk m spojen ch 

s vysoko kolsk m studiem. 

Centrum Slune nice bylo zalo eno s podporou projektu ESF „nech  studuje kdokoli, 

kdekoli a kdykoli“. Podn t k jeho vzniku zavdala zrakov  posti ená studentka, která 

úsp n  pro la ekonomickou fakultou V B. 

Na zacílení slu eb centra Pyramida ku pomoci zrakov  posti en m student m se 

podílel zájem stejn  znev hodn n ch ák  st edních kol stát se poslucha i jejích 

fakult.  

Klí ovou pohnutkou pro zalo ení st ediska Teiresiás se stala touha n kter ch 

univerzitních profesor  usnadnit studium r zn  znev hodn n m student m, jich  na 

MU postupn  p ib valo. Mezi n  spadají samoz ejm  i ti s t k m zrakov m 

posti ením, e ením jejich  zále itostí by se univerzita jako celek z ejm  v bec 

nezab vala, jeliko  by jí k tomu scházely finan ní prost edky a nedostávalo by se jí ani 
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asu pro obhajobu jejich zájm . V této souvislosti jist  není bez zajímavosti, e 

Akademick  senát MU p i diskusích o zalo ení takto zam eného celouniverzitního 

pracovi t  jeho v znam a p ínos mnohokrát zpochyb oval. Nebyl si toti  jist, zda se 

obhajoba znev hodn n ch minorit v adách intaktního studentstva z dlouhodobého 

hlediska v bec vyplatí. Hrstka nad enc  zapálen ch pro dobrou v c se nedala odradit 

po áte ní ned v rou v zam len  a dlouho plánovan  zám r. St edisko pro pomoc 

student m se specifick mi nároky vstoupilo do sféry ivota zrakov  posti en ch   

1. ledna roku 2000. 

 

2. Zam ujete se na pomoc této skupin  handicapovan ch ji  od svého vzniku, nebo 

se toto zam ení vyprofilovalo postupem doby? 

Pomoc student m s t k m zrakov m posti ením spadá do p sobnosti Centra pomoci 

handicapovan m ji  od po átku jeho fungování. 

Centrum Slune nice v dob  svého vzniku za alo podporovat nejen studenty  

se zrakov m posti ením, ale i dal í jakkoli znev hodn né studenty, jejich  handicap  

by mohl na vysoké kole p edstavovat zdroj potí í i nep íjemností. 

Centrum Pyramida p ispívá k uleh ení zrakov  posti en m v oblasti studia ode dne 

svého zalo ení, tj. 1. ledna 2008. 

St edisko Teiresiás se na studenty se zrakov m posti ením soust e uje také od doby, 

kdy ve lo v ivot. Je mimo jiné garantem programu celo ivotního vzd lávání 

nevidom ch, jeho  cílem je umo nit zrakov  posti ené ve ejnosti, aby si bez ohledu  

na v k a sociální postavení doplnila vzd lání v díl ích p edm tech akreditovan ch 

studijních obor  zp sobem odpovídajícím zrakovému handicapu. 

 

3. Studenti se zrakov m posti ením: 

3a. Kolik student  v sou asné dob  studuje na univerzit , p i ní  p sobí Va e 

st edisko? 

Olomoucké centrum eviduje cca deset student  se zrakov m posti ením, st edisko 

Slune nice ví o jednom. Pyramida nemá mo nost anga ovat se ve prosp ch ádného 

zrakov  posti eného studenta, jeliko  na OU se v sou asné dob  nikdo takov  

nenachází. 
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Teiresiás nabízí pomocnou ruku n kolika desítkách student , je  mají problémy se 

zrakem. P esn  po et mi bohu el není znám. 

3b. Kolika z nich poskytujete své slu by? 

Na Centrum pomoci handicapovan m se v sou asné dob  obrací p t zrakov  

posti en ch student , pomoci Slune nice se do aduje jeden. Pyramida není k dispozici 

ádnému, nebo  zrakov  posti ení neprojevili o studium na OU vá n j í zájem. 

Teiresiás vychází vst íc mnoha student m se zrakov m handicapem, av ak pro 

p esn j í specifikaci se mi nedostává relevantních údaj . 

3c. Jestli e n kte í zrakov  posti ení studenti Va e slu by nevyu ívají, uve te,  

z jak ch d vod . 

Pracovnice st ediska p sobícího p i ÚP vysv tluje, e ka d  handicapovan  student 

musí o pot ebnou podporu individuáln  po ádat. Jestli e tak n kter  neu iní, z ejm   

o zásah ze strany centra nestojí, a nelze ho tedy ke spolupráci nutit ádn mi prost edky. 

Nevyhledává-li zrakov  posti en  student zázemí podp rného st ediska, m e se 

s nejv t í pravd podobností spolehnout na „zdravé“ spolu áky, rodinu i stále 

dokonalej í technické vybavení disponující mnoha u ite n mi funkcemi. 

 

4. Jaké druhy slu eb m ete nabídnout student m s t k m zrakov m posti ením 

studujícím na univerzit , p i ní  p sobíte? 

Olomoucké centrum sv m student m m e nabídnout pomoc p i volb  studijního 

programu nebo úprav  p ijímacího ízení, digitalizaci u ebnic i tisk skript 

do Braillova písma, nahrávání studijních materiál  na kazety, p izp sobení studijního 

programu, pr vodcovské slu by, nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, 

podporu p i komunikaci se studijním odd lením nebo n kter mi vyu ujícími.  

Klienti centra Slune nice mají k dispozici irokou kálu slu eb adaptovan ch dle 

jejich individuálních po adavk .  

Pyramida poskytuje sv m student m r znorodé kompenza ní pom cky a zaji uje 

p ístup do knihovny elektronick ch dokument  pot ebn ch ke studiu.  

A koli v okam iku vzniku st ediska Teiresiás existovalo u  na Univerzit  Karlov   

v Praze jednak Centrum podpory studia zrakov  posti en ch Carolina, jednak Institut 

základní rehabilitace zrakov  posti en ch, na eském vysokém u ení technickém 
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v Praze Centrum Tereza pro podporu vysoko kolského studia zrakov  posti en ch a na 

Univerzit  Palackého v Olomouci Centrum pomoci handicapovan m, Situace na MU 

je v n kolika ohledech jedine ná. Univerzita nemusí litovat, e se ke z ízení st ediska 

uch lila a  s jist m zpo d ním. ro slu by student m se specifick mi zrakov mi 

pot ebami na esk ch vysok ch kolách je nápadná dvojkolejnost asistence. V t í  

a v razn j í v tev praktické pomoci handicapovan m p edstavuje skupina pracovi , 

která lze zjednodu en  ozna it jako informatická. Vznikla na místech s informatick m 

zázemím (Carolina na Matematicko-fyzikální fakult  UK, Tereza na Kated e 

matematiky Fakulty jaderné a fyzikáln  in en rské VUT), bez ohledu na to, zda na 

p íslu n ch fakultách jsou nevidomí studenti. Základem obou zmi ovan ch pracovi  

je po íta ová studovna pro zrakov  posti ené s nákladn m technick m vybavením, 

která p edstavuje p irozené pracovní i kulturní centrum pro nevidomé zájemce celého 

regionu vlastn  bez ohledu na to, zda v bec studují na p íslu né vysoké kole. Pro n  

se pak konají p edev ím kurzy práce se specifick m hardwarem a softwarem. Zcela 

jinak je koncipována asistence pro nevidomé na pracovi tích pedagogicko-

poradensk ch, která vznikla z iniciativy kateder speciální pedagogiky (Centrum 

pomoci handicapovan m na UP v Olomouci). Technické vybavení a praktické 

informatické e ení nestojí vzhledem k poradenskému charakteru v centru pozornosti, 

hlub í zázemí t chto st edisek p edstavují krom  speciáln  pedagogick ch kateder také 

mimouniverzitní poradenská st ediska, pro n  tyto katedry vychovávají pracovník. 

V hodou je snaha o integraci a pé e o osoby s r zn m posti ením. St edisko Teiresiás 

je v popsaném kontextu v jime né tím, e oba proudy (informatick   

i pedagogick ) od samotného za átku slu uje a sna í se p edcházet negativním 

d sledk m integra ní i speciáln  vzd lávací metodiky. Klade proto d raz na p ímou 

specializovanou v uku odborn ch vysoko kolsk ch p edm t  (hmatová filologie, 

hmatová matematika) – nikoli jen metod orientace a sebeobsluhy nebo práce se 

speciální technikou. St edisko Teiresiás je ze v ech univerzitních center jediné, které 

má charakter centrální univerzitní instituce: Je v ukov m centrem s rozsáhlou vlastní 

v ukou (lektorské kurzy dopl ující nebo nahrazující ádnou v uku, kurzy 

celo ivotního vzd lávání). má vlastní celouniverzitní studijní odd lení s právem 

registrace, zápisu a pr b né kontroly studia posti en ch student  v Informa ním 

systému MU. Je v zkumn m pracovi t m s v vojem vlastních technologick ch e ení 
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a jako jediné v republice má charakter braillského vydavatelství, celostátní 

vysoko kolské knihovny a asistentského dispe inku. 

  

5. Poskytujete své slu by i student m z jin ch univerzit, p ípadn  ák m st edních 

kol?  

5a. Pokud ano, konkretizujte, o které slu by se jedná.  

V silách Centra pomoci handicapovan m je vysly et i prosby zrakov  posti en ch 

ák  st edních kol. Ti pot ebují zejména poradenství v oblasti volby vhodného oboru 

a p ípravy na p ijímací ízení. Za tímto ú elem pro n  st edisko zaji uje studijní 

materiály v odpovídajícím formátu. 

Slune nice poskytuje st edo kolsk m student m zejména poradenství p i v b ru 

konkrétního oboru a zprost edkovává kontakt na jiné univerzitní instituce zab vající se 

danou problematikou. 

Pyramida po ádá pro áky st edních kol p edev ím specializované seminá e, p ípravné 

kurzy k p ijímacímu ízení, kurzy po íta ové grafiky a zabezpe uje poradenské slu by. 

Poradensk m a metodick m centrem pro st edo kolské studenty je i st edisko 

Teiresiás. Organizuje pro n  speciální p ípravné kurzy k p ijímacím zkou kám na V , 

upravuje zadání test  do p ijatelné a srozumitelné podoby, tiskne odborné texty, 

zapojuje áky a studenty do program  celo ivotního vzd lávání apod. 

5b. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod . 

 

6. Jaké slu by jsou t ce zrakov  posti en mi studenty nej ast ji po adovány? 

Dle pracovnice olomouckého podp rného centra po adují studenti nej ast ji úpravu 

studijních materiál , tj. digitalizaci i tisk do Braillova písma a pr vodcovské slu by.  

Pro klienty Slune nice a Pyramidy je nejd le it j í p izp sobení odborn ch text , 

obzvlá t  pak p evod do elektronické podoby. 

O tom, které slu by preferují klienti st ediska Teiresiás, m  centrum nespravilo. 

7. Vzná ejí t ce zrakov  posti ení studenti k Va í práci p ipomínky?  

7a. Pokud ano, eho se t kají? 
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Z odpov dí t ce zrakov  posti en ch respondent  studujících na MU v Brn   

a vyu ívajících slu by st ediska Teiresiás vyplynulo, e vzná ejí námitky k tempu 

dodávání a zpracovávání odborn ch u ebnic a skript. Centrum se sna í situaci e it, 

av ak vzhledem ke stále nar stajícímu po tu patn  vidících student  b vá nez ídka 

zna n  obtí né vyhov t v em v pravou chvíli. 

7b. Jak m zp sobem se je sna íte e it? 

7c. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  nemají námitky. 

Centrum pomoci handicapovan m ádné v razn j í p ipomínky na svou adresu 

prozatím nezaznamenalo. Jeho pracovnice si myslí, e je tento uspokojiv  stav 

zp soben nízk m po tem student  se zrakov m posti ením na ÚP, z eho  plyne 

dostatek asu na ka dého jednotlivce. Studenti jsou se zam stnanci centra v neustálém 

kontaktu, tak e mohou ob  strany okam it  a pru n  reagovat na p ednesené 

po adavky, p ípadn  vzniklé problémy. 

Slune nice se studenty komunikuje osobn  v pravideln ch intervalech, proto se s nimi 

v dy domluví na vhodné podpo e respektující jejich individuální pot eby.  

 

8. Inspirují Vás nám ty a po adavky t ce zrakov  posti en ch student  nebo jin ch 

osob k roz i ování a zkvalit ování Va ich slu eb?  

8a. Pokud ano, uve te konkrétní nám ty a sd lte, odkud pocházejí.  

Podp rné univerzitní centrum v Olomouci se nechalo inspirovat nám ty student   

se zrakov m posti ením t kajících se vybavení kolejí po íta em s hlasov m softwarem 

a navázání bli í spolupráce s knihovnou. Centrum mezi nimi distribuuje karti ky 

oprav ující je vyp j ovat si i ty knihy, které jsou jinak k mání pouze prezen n .  

Slune nice vysv tluje, e se podn ty student  inspirovat sice nechává, ale jde jen  

o doprovodné a dopl kové slu by. Centrum Pyramida si dalo poradit v oblasti 

obohacování fondu elektronické knihovny a zkvalit ování asisten ních slu eb.  

Zda nápady okolí oce uje také st edisko Teiresiás, netu ím. 

 

9. Spolupracujete na poli poskytování sv ch slu eb i s jin mi univerzitními st edisky?  

9a. Pokud ano, uve te konkrétní p íklady této spolupráce.  
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Olomoucké st edisko se sna í navazovat styk s jin mi podp rn mi st edisky 

prost ednictvím vzájemn ch v m n informací a komunikace o spole n ch problémech.  

Slune nice spolupráci s ostatními podp rn mi st edisky sice rozvíjí, av ak její 

charakter a budoucí perspektivu prozatím nelze konkretizovat. 

Pyramida spolupracuje s jin mi podp rn mi centry p edev ím p i po ádání kurz   

a seminá . 

Nedosti n m vzorem pro st edisko Teiresiás je po cel  as jeho existence pra ské 

podp rné centrum Tereza. Ze vzájemné spolupráce vze lo mnoho u ite n ch projekt . 

Za v echny lze jmenovat zrod n kolika hybridních publikací, je  mohou b t teny za 

pomoci po íta e nahran m lidsk m hlasem i bodov m písmem na Braillském displeji 

sou asn . 

 

10. Zam uje se Va e innost i na pomoc t ce zrakov  posti en m student m p i 

hledání vhodného pracovního uplatn ní?  

10a. Pokud ano, uve te, jak m zp sobem. 

10b. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  tomu tak není. 

Centrum pomoci handicapovan m se na tuto slu bu nespecializuje, jeliko  ze strany 

student  prozatím nevze el nám t. Nejspí e je nenapadlo, e by takovouto podporu 

mohli po adovat.  

Slune nici na tomto poli p sobnosti dosud scházejí zku enosti, nalézá se teprve ve fázi 

p íprav obdobn  zam eného projektu.  

P íbuzné stanovisko k problematice zaujímá i Pyramida, jeliko  k jeho otev ení do lo 

nedávno a jasnou i mlhavou budoucnost má je t  p ed sebou. 

Nemohu zodpov dn  íci, zda takto sv m student m prospívá st edisko Teiresiás. 

 

11. Domníváte se, e byste Vy sami mohli své slu by n jak roz í it i zkvalitnit? 

Pokud ano, uve te konkrétní p íklady. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  nikoli.  
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Podp rné st edisko p sobící p i UP by zkrátilo ekací intervaly pot ebné pro p evod 

studijních materiál  do digitální i Braillské podoby. V sou asnosti taková úprava trvá 

dva t dny a  m síc. Studenti tempo sice respektují, av ak zlep ení by jist  uvítali.  

Centrum Slune nice je p esv d eno, e je stále co zlep ovat.  

Pyramida by roz í ila p edev ím fond elektronické knihovny, zkvalitnila asisten ní 

slu by a zavedla poradenství v oblasti pracovního uplatn ní. 

Názor st ediska Teiresiás nemám k dispozici. 

 

9.3 TyfloCentra 

T etí kategorii respondent  v mém v zkumu tvo í TyfloCentra. Oslovila jsem ty i 

regionální st ediska v Brn , Olomouci, Zlín  a Ostrav , abych získala informace o dvou 

okruzích jejich p sobnosti. Prvo adou oblastí, na ni  se soust edil m j zájem, se stala 

realizace projekt  na zv ení zam stnatelnosti osob s t k m zrakov m posti ením. 

Pot ebovala jsem se dozv d t, zda ty i v e uvedená krajská pracovi t  TyfloCentra 

u inila v sou asné i nedávné dob  tyto projekty sou ástí aktivit, jejich  cílem má b t 

podpora integrace t ce zrakov  posti en ch lidí do intaktní spole nosti. V p ípad , e se 

centra v takov ch innostech anga ovala, jsem je po ádala, aby podrobn  charakterizovala 

jejich cíl i nápl  a zhodnotila úsp nost z pohledu klient  i z vlastní perspektivy. Druhá 

tematická oblast sestávala z dotaz  zji ujících, zda a jak m zp sobem p ispívají 

TyfloCentra k usnadn ní pr b hu studia t ce zrakov  posti en ch univerzitních student . 

S pracovníky v ech ty  st edisek – brn nského, olomouckého, zlínského i ostravského - 

jsem nejprve vstoupila do telefonického kontaktu, abych krátce vysv tlila, jak  v zkum 

práv  provádím a pro  je jejich ú ast v n m pro m  d le itá. Zám rem stru ného 

rozhovoru bylo nadchnout tyto instituce pro v zkumn  zám r a p esv d it je ke 

spolupráci. ádné st edisko neodmítlo podílet se na v zkumu, co  m  vedlo k rozeslání 

elektronick ch dotazník  a pr vodních dopis  oz ejmujících d kladn ji ú el v zkumu  

i celé diplomové práce. Zam stnanci TyfloCenter zaznamenávaly své odpov di p ímo do 

dotazníkov ch formulá , které mi vrátili vypln né stejnou cestou, jakou je obdr eli. 

Velmi iniciativní pracovnice krajského st ediska v Olomouci poskytla m j dotazník 

pobo kám v Jeseníku a Prost jov , tak e se ke mn  zcela neplánovan  dostaly dva 

kompletní formulá e navíc. Nezi tnou ochotu této odbornice na svém míst  jsem nále it  
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ocenila – jejího úsilí zprost edkovat mi údaje z dal ích dvou pracovi  TyfloCentra  

si nesmírn  vá ím. Tím bylo toti  dosa eno roz í ení v zkumného vzorku a jeho 

obohacení o dal í p ínosná fakta. 

K záznam m relevantních informací pou ilo v ech est do procesu zapojen ch institucí 

osobních stolních po íta , k jejich p edání pak poslou ila elektronická po ta. P i 

zpracování v sledk  z dotazník  jsem op t postupovala technikou obsahové a srovnávací 

anal zy, její  kategorie p esn  korespondují s p edlo en mi otázkami. 

Následuje celkové shrnutí a vyhodnocení v pov dí z dotazník , je  vypracovali 

zam stnanci ty  krajsk ch a dvou okresních st edisek TyfloCentra. 

 

9.3.1 Vyhodnocení údaj  získan ch od TyfloCenter 

 

1. Realizovali jste nebo realizujete v sou asné dob  projekt zam en  na zv ení 

zam stnatelnosti osob s t k m zrakov m posti ením? 

P t ze esti osloven ch TyfloCenter je do takového projektu v sou asnosti zapojeno, 

pouze jedno (TyfloCentrum Zlín) nikoli.  

 

2. Pokud ano, odkud vze el podn t k jeho realizaci.  

Dle vyjád ení TC Olomouc se zrodil nám t pro uskute n ní projektu na základ  v zvy 

Evropské unie poukazující na dlouhodob  nep íznivou situaci v oblasti 

zam stnatelnosti zrakov  posti en ch. Podstatnou roli hrály i dlouhodobé zku enosti 

na poli této problematiky, je  na erpala Sjednocená organizace nevidom ch  

a slabozrak ch. Okresní st ediska v Prost jov  a Jeseníku se pak nechala inspirovat 

iniciativami jim nad azeného úst edí v Olomouci. TC Brno bylo podníceno místní 

odbo kou SONS, která se na vyvíjení aktivit zvy ujících zam stnanost zrakov  

posti en ch podílí velmi dlouho. Prost edky na uvedení projektu v ivot získávalo 

z program  Phare a Equal vze l ch z úsilí EU. Ostravskému TyfloCentru zavdali 

podn t ke vzniku projektu samotní t ce zrakov  posti ení klienti, ohro ení i p ímo 

trpící d sledky dlouhodobé nezam stnanosti.  
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3. Jak m zp sobem se klienti na Vás obracejí nebo jak na n  získáváte kontakt? 

P t st edisek TC uvedlo, e se na n  klienti obracejí sami, dozv dí-li se jak mkoli 

zp sobem o jejich aktivitách (propaga ní letá ky v ordinacích o ních léka  a na 

ú adech práce, tematicky zam ené seminá e i v stavy apod.). Klienti jsou k nim 

doporu eni o ními léka i, pracovníky SONS a Tyfloservisu nebo jin mi organizacemi 

(sdru ení hluchoslep ch). Sama TyfloCentra potenciální zájemce vyhledávají nap íklad 

formou p edná ek pro uchaze e o zam stnání evidované na ú adech práce, s pomocí 

internetov ch prezentací, po ádáním osv tov ch diskusí i seminá . 

 

4. Je pro ú ast v projektu nutná registrace? Pokud ano, popi te její pr b h a zp sob. 

Pokud ne, vysv tlete, pro  nejsou zájemci o slu bu registrováni. 

TC Olomouc objasnilo, e uchaze i o slu bu jsou registrováni na základ  podmínek 

stanoven ch zákonem . 108/2006 Sb. Je s nimi sepsána smlouva o poskytnutí slu by. 

TC Jeseník a TC Prost jov postupují p i registraci klient  v souladu s olomouck m 

úst edím. Z vyjád ení TC Brno a TC Ostrava vypl vá, e zákon o sociálních slu bách 

nestanovuje povinnost t chto institucí za ádat o registraci nutnou pro anga ovanost 

v projektu. Ochranu nezam stnan ch a jejich podporu p i hledání práce nelze dle 

zmín ného zákona pokládat za sociální slu bu, tudí  registrace TC Brno jako to 

poskytovatele sociálních slu eb s tématem pracovního uplatn ní nesouvisí. editelka 

TC Brno ov em dodává, e prost edky nezbytné pro chod projektu je mo né získat ze 

zdroj  EU – klí em k dosáhnutí na tyto finance je podání p íslu né ádosti na 

ministerstvo. TC Brno ani TC Ostrava v ak neodpov d ly na otázku, jak m zp sobem 

jsou jejich klienti v projektu evidováni (tzn. je-li mezi nimi a st ediskem uzav en 

smluvní vztah). 

 

5. Charakterizujte poslání, cíl a nápl  projektu: 

- doba trvání projektu 

Projekt realizovan  TC Olomouc a jeho pobo kami v Prost jov  a Jeseníku trvá dva 

roky, projekt TC Brno pouze 23 m síc . Projekt TC Ostrava probíhá po dobu jednoho 

roku.  

- fáze realizace, v ní  se projekt nachází 
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Projekt TC Olomouc a jeho pobo ek je rozd len na osm etap a nachází se v záv re né 

fázi. Do finále dosp l také brn nsk  projekt. Projekt ostravského TyfloCentra byl 

ukon en ji  p ed asem. 

- cyklus projektu 

Projekty TC Olomouc, Prost jov, Jeseník i Brno se nacházejí v poslední etap ,  

u projektu TC Ostrava nade el konec ji  p ed asem (termín jeho záv ru nebyl 

up esn n) 

- Po et ú astník  projektu 

Do projekt  TC Olomouc a s ním spolupracujících st edisek v Prost jov  a Jeseníku 

bylo zapojeno celkov  71 klient , z nich  10 p ipadalo na TC Jeseník. Projektu TC 

Brno se zú astnilo 31 klient  a v projektu TC Ostrava bylo anga ováno 117 zájemc   

o nalezení zam stnání.  

- zám r projektu 

TC Olomouc (v etn  odlou en ch pracovi ) a TC Brno se shodla v názoru, e za 

nápl  projektu je mo né ozna it zv ení zam stnatelnosti osob s t k m zrakov m 

posti ením, neboli nár st jejich schopností uplatnit se na trhu práce. Regionální 

st edisko severomoravského kraje spat uje podstatu svého projektu v posílení kapacit 

TyfloCentra Ostrava a v rozvoji sít  st edisek integra ních aktivit moravsko-slezského 

kraje. Z vysv tlení editele ostravského st ediska jsem vyrozum la, e si jeho projekt 

kladl za cíl opat it t ce zrakov  posti en m lidem místa bu to p ímo v TC Ostrava, 

nebo na jím z ízen ch deta ovan ch pracovi tích, p ípadn  st ediscích integra ních 

aktivit nále ejících do sféry p sobnosti SONS. M l-li projekt zcela jin  ú el, jeho 

povaha ze slov vedoucího nevy la bohu el najevo.  

- cílová skupina, na ni  se projekt zam uje 

Cílovou skupinou projektu TC Olomouc i odlehl ch pracovi  jsou ob ané se 

zrakov m posti ením ve v ku od 18 do 60 let i jejich potencionální zam stnavatelé. 

Ú astníky projektu TC Brno mohou b t v ichni lidé s t k m zrakov m posti ením  

v produktivním v ku, kte í nemají práci a cht li by ji získat. Projekt TC Ostrava je 

ur en dlouhodob  nezam stnan m zrakov  posti en m ob an m.  

- konkrétní slu by, prost edky podpory a pomoci za azené do projektu 
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Projekt TC Olomouc a jeho deta ovan ch pracovi  Jeseník a Prost jov se soust e uje 

na individuální poradenství, nácvik psaní ivotopisu a motiva ního dopisu, hledání 

v nabídkách práce, kurzy obsluhy PC, jazykové a vzd lávací kurzy, praxi  

u zam stnavatel  a pracovní asistenci. Do projektu brn nského TC jsou zahrnuty 

diagnosticko-motiva ní aktivity, jejich  cílem je, aby si klient uv domil, na jaké p í ce 

vzhledem k hledání vhodného zam stnání stojí a vykazoval dostate nou motivaci 

k získání jemu odpovídajícího povolání. Zám rem vzd lávacích aktivit je zv it 

znalosti a dovednosti klienta, je  by mu pomohly zapojit se do pracovního procesu, tzn. 

sestavení strukturovaného ivotopisu a motiva ního dopisu, základy administrativy, 

práce na PC (Excel, internet), sociáln  komunika ní dovednosti, pracovn  právní 

poradenství, pracovní asistence apod. TC Ostrava vidí ú el svého projektu v odborném 

sociálním poradenství, sociáln  aktiviza ních slu bách, v poradensk ch slu bách 

zam en ch na podporu uplatn ní na trhu práce a ve vybudování regionálních st edisek 

integra ních slu eb pro zrakov  posti ené (kde by tito s nejv t í pravd podobností také 

mohli získat zam stnání).  

- jiné charakteristiky projektu 

TC Olomouc spole n  s odlou en mi pracovi ti navázalo kontakt s potenciálními 

zam stnavateli zrakov  posti en ch formou dopis , leták  a telefonick ch rozhovor . 

Uspo ádalo pro n  seminá e, na nich  je informovalo o v hodách zam stnávání 

zrakov  posti en ch. TC Brno uskute nilo v rámci projektu individuální a skupinovou 

práci s klientem, p i ní  jde o jeho aktivní zapojení do procesu. Rovn  realizovalo 

jeden rekvalifika ní kurz na pozici operátora callcentra. Slu by TC Ostrava byly 

roz í eny o vzd lávání klient  v oblasti jejich zam stnatelnosti.  

 

6. Charakterizujte úsp nost projektu: 

- kolik klient  projekt dokon ilo nebo dokon í 

Ze 71 klient  TC Olomouc a jeho odlou en ch pracovi , kte í podepsali smlouvu, ji 

jeden p ed asn  ukon il kv li nalezení zam stnání. Ostatní klienti v projektu 

pokra ovali, i kdy  n kte í z nich nastoupili do zam stnání je t  p ed jeho záv rem. 

Z 31 klient  TC Brno jich 10 získalo zam stnání, 3 ú astníci projekt nedokon ili ze 

zdravotních a jin ch d vod . Zbylí klienti práci prozatím nenalezli, av ak díky 

projektu si osvojili schopnost b t zam stnáni. Poradenské slu by jim budou 
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poskytovány i dále po ukon ení projektu, existuje v ak reálná mo nost, e po 

vy erpání prost edk  vy len n ch pro projekt je nebude z eho hradit. Projekt 

ostravského TyfloCentra dokon ilo v ech 117 klient , p i em  není jasné, kolik z nich 

si na lo uplatn ní.  

- Kolika klient m se díky projektu poda ilo najít uplatn ní a na jak ch pozicích? 

Díky projektu TC Olomouc a jeho odlou en ch pracovi  na lo práci 21 klient , a to 

na pozicích masér, sociální pracovník, pedagogick  asistent, kamelot, operátor PC, 

práce na PC doma, jednoduchá manuální práce doma, vrátn  v supermarketu. Z klient  

TC Brno se 10 uplatnilo jako masér, obsluha PC v TyfloCentru, pracovník na PC  

z domova, asistent sociálního pracovníka. V projektu TC Ostrava se pracovn  uplatnilo 

osm klient , av ak nebylo specifikováno, na jak ch pozicích. 

- Hodláte projekt v p ípad , e byl úsp n , opakovat? 

TC Olomouc a jeho p ilehlá pracovi t  projevují o zopakování projektu vá n  zájem, 

ale prozatím o ekávají v zvu a finan ní podporu z ministerstva, v sou asné dob  tedy 

není zahájení druhé fáze jisté. TC Brno nehodlá projekt opakovat – pot ebuje jej spí e 

pon kud obm nit. TC Ostrava by se naopak druhé projektové etap  s toto nou 

strukturou nebránilo. 

 

7. Byl projekt z pohledu klient  úsp n ? Pokud ano, konkretizujte jeho p ínos. 

Pokud ne, uve te, jaké p ipomínky klienti vzná eli a jak m zp sobem jste se je 

sna ili e it.  

TC Olomouc i st ediska Prost jov a Jeseník hodnotí projekt jako úsp n  – pom rn  

vysok  po et klient  nalezlo zam stnání, 15 klient  získalo zku enost na praxi. Pro 

n které znamenalo velk  úsp ch i samotné odhodlání e it situaci nezam stnaného. 

V ichni ú astníci projektu si zv ili sebev domí, nau ili se samostatn  prezentovat na 

ve ejnosti a nebát se oslovit zam stnavatele, p edávali si mezi sebou zku enosti. 

N kte í si osvojili jazykové znalosti a zdokonalili se v práci na PC. Klienti TC Brno 

ocenili prakti nost projektu, uvedení do reality i získané dovednosti. Nedostatek pro n  

p edstavoval mal  pokrok zam stnavatel  v ochot  dát zrakov  posti en m lidem 

práci. O p ínosnosti projektu TC Ostrava sv d í v razné spole enské zapojení  

a uplatn ní klient , slu by centra vyhledávají a vyu ívají i po ukon ení projektu.  
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8. Jak hodnotíte Vy sami projekt z hlediska úsp nosti? 

V ech p t TyfloCenter pokládá projekt za úsp n .  

8.a Myslíte, e by bylo mo né na projektu je t  n co vylep it?  

TC Olomouc by zefektivnilo financování – nebylo mo no p esouvat pen ní 

prost edky mezi jednotliv mi bloky projektu, co  omezovalo motivaci klient . TC 

Prost jov by roz í ilo nabídku kurz  a jejich akreditaci. TC Jeseník je s rozsahem  

a úrovní projektu spokojeno. TC Brno by sní ilo administrativní náro nost projektu, 

aby zbylo více asu pro samotnou práci s klienty. Subjekty podílející se na projektu TC 

Ostrava (klienti, zam stnavatelé, realizáto i) poukázali na p íli  krátkou dobu jeho 

trvání a nedostatek finan ních prost edk . Datum odevzdání vyú tování a uzav ení 

projektu bylo toto né s termínem ukon ení, proto TC ztratilo mo nost uplatnit v echna 

vydání z posledního m síce.  

8.b Jestli e projekt úsp n  nebyl, uve te, z jak ch d vod . 

Dle mín ní v ech p ti zainteresovan ch TyfloCenter m l projekt úsp ch. 

 

9. Pokud takov to projekt nerealizujete nebo jste nerealizovali, uve te, z jak ch 

d vod .  

Na otázku odpovídalo pouze TC Zlín, jeliko  jako jediné nepodávalo návrh na 

registraci projektu. Udr uje v ak kontakt s agenturami podporovaného zam stnání, 

jejím  klient m je po domluv  ochotno poskytnout prostory ke sch zce. 

 

10. Obracejí se na Vás t ce zrakov  posti ení vysoko kol tí studenti s prosbou  

o pomoc p i usnadn ní jejich studia? 

TC Olomouc uvedlo, e se t ce zrakov  posti ení vysoko kol tí studenti na n j 

neobracejí, nebo  up ednost ují slu eb podp rného univerzitního st ediska. Najdou se 

spí e zájemci z ad absolvent . Zrakov  posti ení studenti vysok ch kol 

nevyhledávají p íli  ani pomoc TC Jeseník, jeliko  z regionu v t inou sami odcházejí 

kv li nízké nabídce pracovního uplatn ní. TC Prost jov a TC Zlín se k otázce 

nevyjád ila. Vedoucí TC Brno vysv tlila, e vysoko kol tí studenti se zrakov m 

posti ením podporu st ediska p i studiu nepot ebují, jeliko  jim stejné slu by nabízí 
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podp rné univerzitní centrum. Kdyby se v ak na TC obrátit rozhodli, dostalo by se jim 

slu eb v toto né kvalit  a za stejn ch podmínek, jaké stanovuje st edisko pro pomoc 

student m se specifick mi nároky. TC Ostrava poskytuje vysoko kolsk m student m 

se zrakov m handicapem v sou asné dob  pouze zácvik v práci na PC, pon vad  jiné 

d le ité slu by jim zprost edkovávají nov  z ízená podp rná centra p i Ostravské 

Univerzit  nebo V B. 

 

11. Domníváte se, e jsou vysoko kol tí studenti s Vámi poskytovan mi slu bami 

spokojeni? 

Dle mín ní olomouckého TC jsou zrakov  posti ení studenti spokojeni se irokou 

kálou volno asov ch aktivit, které pro n  st edisko po ádá. Jesenické, prost jovské  

a zlínské TC na otázku neodpov d ly a TC Brno nemá k dispozici pr zkum  

o spokojenosti student  se slu bami, proto se necítí kompetentní k posouzení tohoto 

stanoviska. Vysoko kol tí studenti, je  pro li kurzem obsluhy PC v TyfloCentru 

Ostrava vyjád ili svou spokojenost v rámci individuálních pohovor  s lektorem  

a p ízniv ch zp tn ch vazeb poskytnut ch ostatním pracovník m. 

 

12. Domníváte se, e byste Vy sami mohli slu by poskytované t ce zrakov  

posti en m vysoko kolsk m student m n jak zkvalitnit i roz í it? 

TC Olomouc je p ipraveno roz í it své slu by v rámci Job clubu – besedy se 

zam stnavateli, exkurze na pracovi tích, seminá e pro zam stnavatele. V uku práce na 

PC by bylo pot eba obohatit o nadstavbové kurzy. Vylep ení by si zaslou ily i kurzy 

cizích jazyk . TC Jeseník podotklo, e by své slu by z ejm  roz í ilo a zkvalitnilo, 

av ak blí e zám r nespecifikovalo. TC Prost jov a Zlín se op t nevyslovila. Brn nské 

TyfloCentrum by své slu by roz í ilo v oblasti mimo kolních aktivit a ú elného trávení 

volného asu vysoko kolsk ch student . Zrakov  posti ení studenti vysok ch kol 

nejsou pro TC Ostrava primární cílovou skupinou. Pokud by si ale p áli jeho slu eb 

vyu ívat, st edisko se p izp sobení v tomto ohledu rozhodn  nebrání.  
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9.4 Agentury podporovaného zam stnání 

tvrt m prvkem v zkumného jádra jsou agentury podporovaného zam stnání. Do 

ú elového v b ru, jen  byl klí ov m kritériem pro sestavení vzorku, se dostalo est 

agentur podporovaného zam stnání sídlících ve zlínském, olomouckém, jihomoravském  

a moravsko-slezském kraji. Jihov chodní Moravu reprezentuje zlínská agentura 

podporovaného zam stnání z ízená p i Centru slu eb posti en ch ve Zlín  a vsetínská 

agentura Elim. Brn nská agentura Agapo a vy kovské ob anské sdru ení Piafa zastupují 

jihomoravsk  kraj. Za kraj olomouck  figuruje ve v zkumu agentura Spolu Olomouc  

a zájmy moravsko-slezského kraje hájí ob anské sdru ení Kafira. S pracovníky v ech esti 

agentur jsem se nejprve spojila telefonicky a po ádala je, zda jim mohu zaslat dotazník 

zji ující, zda poskytují slu by podporovaného zam stnání i ob an m s t k m zrakov m 

posti ením. Agentury byly s ú astí ve v zkumu srozum ny, ádná podíl na jeho realizaci 

neodmítla. Instituce obdr ely elektronickou po tou dotazníky, které vypl ovaly na 

osobních po íta ích. Formulá e s kompletními daty mi byly navráceny znovu emailem. P i 

zpracování údaj  jsem se ídila op t technikami obsahové a srovnávací anal zy, jejich  

kategorie jsou ve shod  s otázkami dotazníku.  

Následuje vyhodnocení informací získan ch od esti agentur podporovaného zam stnání.  

 

9.4.1 Vyhodnocení v pov dí shromá d n ch agenturami podporovaného 

zam stnání 

 

1. Poskytuje Va e agentura slu by podporovaného zam stnání t ce zrakov  posti en m 

zájemc m? Pokud ano, uve te, po jak dlouhé asové období (zda tomu tak je ji  od vzniku 

agentury, p ípadn  zda se toto zam ení postupn  vyprofilovalo a odkud k n mu vze el 

podn t). 

Agentura Elim Vsetín poskytuje slu by podporovaného zam stnání t ce zrakov  

posti en m zájemc m od svého vzniku v roce 2003. Jejím cílem je pomoc jakkoli 

znev hodn n m lidem uplatnit se na otev eném trhu práce. Agentura Spolu Olomouc 

funguje od roku 2001. Zpo átku nabízela slu by podporovaného zam stnání v hradn  

ob an m s mentálním handicapem, av ak v pr b hu asu se její p sobnost roz í ila  

i sm rem ke zrakov  posti en m. Takto znev hodn ní klienti se pracovník m agentury 
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jeví jako nanejv  vhodná cílová skupina, nebo  p i hledání zam stnání pot ebují p ekonat 

mno ství r znorod ch bariér. innost sdru ení Kafira Opava se soust e uje v lu n  na 

zrakov  posti ené, pro provozování agentury práce získalo registraci teprve p ed dv ma 

lety. Agentura Agapo Brno vznikla v kv tnu 2005 za ú elem pomoci rozli n  

znev hodn n m osobám, mezi n  spadají i ty se zrakov m posti ením. Agentura 

nedisponuje dostatkem zku eností s p ístupem k t ce zrakov  posti en m adatel m o 

slu bu podporovaného zam stnání, nebo  se na ni obrátili s tímto po adavkem teprve ty i 

takto handicapovaní lidé. Agentura podporovaného zam stnání zalo ená p i Centru slu eb 

zdravotn  posti en m Zlín zahájila svou innost v prosinci 2005 a od té doby mohou 

vyhledávat její slu by i ob ané s t k m zrakov m posti ením. A koli je vy kovská 

agentura Piafa lenem eské unie pro podporované zam stnání, nezab vá se touto slu bou 

ji  bezmála dva roky, její aktivity spo ívají spí e v sociální rehabilitaci. Pracovníci v ní 

zam stnaní se dosud s ádn m t ce zrakov  posti en m lov kem nesetkali. Pokud by 

tento do agentury n kdy zavítal, byl by odkázán na místní pobo ku TyfloCentra. Vzhledem 

k charakteru své innosti nebude sdru ení Piafa ve v zkumu dále figurovat.  

 

2. Jak m zp sobem se na Vás t ce zrakov  posti ení klienti obracejí, jak m zp sobem na 

n  získáváte kontakty? 

Agentu e Elim Vsetín doporu uje klienty ú ad práce a známí. Agenturu Spolu Olomouc 

klienti oslovují sami, nebo jsou jí doporu ováni ú adem práce. D íve klienty na agenturu 

odkazoval Tyfloservis, ale od doby, kdy za alo podobn  projekt provozovat místní 

TyfloCentrum, nep ib vají agentu e noví zájemci se zrakov m posti ením. Agentura 

Kafira získává své klienty na základ  doporu ení o ních léka , ú ad  práce i b val ch 

zrakov  posti en ch u ivatel  slu by. Agentura Agapo motivuje potenciální klienty 

k ú asti na slu b  tím, e vydává pravidelné lánky v m stsk ch zpravodajích, uve ej uje 

tiskové zprávy a kontaktuje organizace poskytující sociální slu by, spolupracuje s ú ady 

práce, po ádá p íle itostné akce v rádiu a televizi a organizuje v stavy. Zlínskou agenturu 

oslovují klienti sami, nebo jí jsou doporu eni ú ady práce.  

 

3. Je nutné, aby se zájemci o Va e slu by registrovali? Pokud ano, popi te zp sob, pr b h, 

nále itosti a podmínky registrace. Pokud ne, vysv tlete, z jak ch d vod  registrace 

zapot ebí není. 
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Zájemci o slu bu podporovaného zam stnání v agentu e Elim Vsetín se registrují 

prost ednictvím dotazníku, je  s klientem vyplní pracovní konzultant. Dotazník musí 

obsahovat identifika ní údaje klienta, kontakt na n j, informace o jeho vzd lání, zdravotní 

omezení, p edstavu o vykonávané práci. ekací doba pro za azení do evidence je 3-6 

m síc . Poté jsou zájemci vyzváni ke kontrakta ním sch zkám, na nich  se zji uje, zda 

spadají do cílové skupiny a jsou-li pro n  slu by vyhovující. Vypln ní p edb ného 

dotazníku s osobními údaji vy aduje i APZ Olomouc. Po jeho vypracování je klient 

umíst n do evidence zájemc  (v sou asné dob  registruje agentura p ibli n  85 ádostí  

o slu bu). Agentura Kafira se sv mi klienty uzavírá ústní i písemnou smlouvu, od ní  

m e zájemce o slu bu kdykoli odstoupit. Agentura Agapo sepí e s ka d m u ivatelem 

dohodu o spolupráci, která se uzavírá na dobu dvou let s mo ností prodlou ení na t i roky. 

Klient musí mít dlouhodob  stabilní zdravotní stav, záva né zdravotní znev hodn ní, 

doporu ení od odborného léka e a dobrou motivaci k hledání zam stnání. Agentura 

up ednost uje zájemce z Brna-M sta a Brna-Venkova, v p ípad  volné kapacity vezme 

klienty i odjinud. S u ivateli zlínské agentury je veden ústní pohovor, p i jeho  p íle itosti 

je vypln n písemn  dotazník. Cílem pohovoru je zjistit, zda je slu ba pro zájemce vhodná. 

Následn  je s ním sepsána smlouva o poskytnutí slu by.  

 

4. Charakterizujte ú el a nápl  slu eb s ohledem na t ce zrakov  posti ené klienty.  

Agentura Elim Vsetín poskytla slu bu podporovaného zam stnání t em klient m se 

zrakov m posti ením ve v ku 30-50 let. Jednalo se o dlouhodob  nezam stnané 

absolventy základních a st edních kol. Pracovní konzultant jim pomáhal p i vyhledávání 

vhodného místa, kontaktoval zam stnavatele a doprovázel klienty na p ijímací pohovory. 

V roce 2007 poskytla agentura Spolu slu bu podporovaného zam stnání dv ma enám  

a jednomu mu i s t k m zrakov m posti ením. eny byly ve v ku 30 a 53 let. Mlad í 

ena m la vysoko kolské vzd lání speciálního pedagoga, star í ukon ila dvouletou 

ekonomickou kolu. Mu  absolvoval obchodní akademii pro zrakov  posti enou mláde . 

V em t em byla slu ba uzp sobena podle individuálních pot eb a po adavk . Agentura 

Kafira má v databázi asi 200 osob s t k m zrakov m posti ením ve v ku od 15 let, 

p i em  nezále í na typu vzd lání i d ív j ím zam stnání. Poskytuje jim odborné sociální 

poradenství a sociáln  aktiviza ní slu by (ambulantní a terénní formy). V echny slu by 

jsou sm ovány k pomoci nalézt a udr et si práci. Slu by agentury Agapo doposud vyu ili 

ty i klienti se zrakov m posti ením, lidé ve st edním v ku mezi 35-50 lety se 
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st edo kolsk m i st edním odborn m vzd láním. Byli schopni si sami práci hledat,  

a proto nepot ebovali dlouhodobou podporu. Zlínská agentura poskytla slu bu doposud 

jednomu klientovi s t k m zrakov m posti ením s ni ím vzd láním ve st edním v ku. 

Agentura své slu by orientuje p edev ím na klienty s ni ím vzd láním mezi 24 a 54 lety. 

Spo ívají v anal ze vlastních mo ností a schopností klienta, rozboru trhu práce, seznámení 

se zdroji informací o pracovních p íle itostech, zdokonalení nebo získání základních 

dovedností ve vyu ívání informa ní techniky (PC, mobil), v podpo e p i hledání, získání  

a udr ení pracovního místa.  

 

5. Zhodno te úsp nost slu eb podporovaného zam stnání z pohledu t ce zrakov  

posti en ch osob. 

Agentura Elim Vsetín pomohla najít zam stnání t em zrakov  posti en m klient m. Jeden 

se stal pracovníkem knihovny, druh  se na el v profesi maséra a t etí se uplatnil jako 

d lník. Agentura Spolu Olomouc zprost edkovala pracovní uplatn ní pro t i u ivatele 

slu by. Jedna klientka nastoupila na post sociální pracovnice a poradkyn  pro zrakov  

posti ené, jedna je zam stnána doma na základ  dohody o provedené práci, jedin  mu   

se uplatnil jako lektor obsluhy PC. S pomocí agentury Kafira získalo zam stnání p ibli n  

20 klient . Uplatnili se v administrativní innosti, v chrán n ch dílnách, jako pomocnice 

v domov  d chodc  i telefonní operátor. Agentura Agapo dopomohla k nalezení 

zam stnání t em u ivatel m. Jeden pracuje doma, druh  montuje sou ástky a t etí  

se rekvalifikoval na maséra. Jeden klient od smlouvy odstoupil p ed asn  s od vodn ním, 

e si chce práci hledat s vyu itím jin ch zdroj . Díky zlínské agentu e pracuje jedin  

zrakov  posti en  klient na pozici maséra, s agenturou udr uje trval  kontakt.  

 

6. Myslíte si, e byli / jsou klienti s Vámi poskytovan mi slu bami spokojeni? Pokud ano, 

konkretizujte, co nejvíce oce ovali / oce ují. Pokud m li / mají p ipomínky nebo námitky, 

vysv tlete, v em spo ívali / spo ívají a uve te, jak m zp sobem jste se sna ili / se sna íte 

je e it. 

V echny agentury se shodli, e klienti byli s jimi poskytovan mi slu bami spokojeni, 

nevzná eli ádné námitky. Úrove  spokojenosti je pravideln  hodnocena dotazníky i 

zp tnovazebn mi pohovory. 
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7. Myslíte si, e by se na kvalit  Va ich slu eb poskytovan ch osobám s t k m zrakov m 

posti ením dalo n co zlep it? Uve te návrhy. 

Agentury by své slu by s ohledem na zrakov  posti ené velmi rády zkvalitnily a mnohé se 

o to dokonce sna í (agentura Agapo zakoupila skener, kter  jí dosud chyb l). Zlínské, 

brn nské, olomoucké i opavské agentu e se na roz i ování slu eb nedostává finan ních 

prost edk , agentu e Agapo schází bezbariérov  p ístup. Dle vyjád ení vsetínské agentury 

Elim závisí úrove  poskytovan ch slu eb zejména na pot ebách samotn ch zrakov  

posti en ch klient .  

 

8. Pokud nenabízíte své slu by osobám s t k m zrakov m posti ením, uve te, z jak ch 

d vod . 

Agentury Agapo, Piafa a Spolu slu by podporovaného zam stnání t ce zrakov  

posti en m klient m nabízejí, av ak Ti dávají p ednost TyfloCentr m, která se na tyto 

slu by specializují. 

 

Tato kapitola p edstavila zhodnocení pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  

posti en ch student  a návaznosti zvolen ch obor  na mo nosti jejich budoucího 

pracovního uplatn ní ze ty  svébytn ch úhl  pohledu. Do etli jsme se o mín ní prakticky 

a totáln  nevidom ch univerzitních student  a erstv ch absolvent , podp rn ch 

univerzitních center,  

TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání. P episy úplného zn ní rozhovor   

s respondenty stejn  jako kompletní vypln né dotazníky od pracovník  podp rn ch 

univerzitních st edisek, TyfloCenter i agentur podporovaného zam stnání jsou k dispozici 

ve zvlá tní p íloze k této diplomové práci, umíst né na CD-romu. isté formulá e pro 

dotazník a rozhovor v etn  k nim p inále ejících pr vodních dopis  jsou k nahlédnutí  

v p ílohách I.-IV. tvo ících sou ást  diplomové práce. 
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10 DISKUSE KE ZHODNOCENÍ V ZKUMU V NÁVAZNOSTI NA 

JEHO PROJEKT 

Obsahem záv re né kapitoly praktické ásti i celé diplomové práce je návrat ke ko en m 

v zkumu, tedy k projektu, z n ho  v zkum vze el. Na následujících ádcích nalezneme 

celkovou reflexi sm ovanou k projektu. Zamyslíme se nad tím, zda na základ  prob hlého 

v zkumu do lo i v budoucnu dojde k napln ní jeho cíl , zodpovíme v zkumné otázky, 

potvrdíme i zpochybníme pravdivost stanoven ch hypotéz, p ehodnotíme kritéria 

sestavení v zkumného vzorku a celou organizaci v zkumu a kone n  nastíníme podn ty 

pro praxi a návrhy pro e ení nedostatk  vyplynul ch z v pov dí osloven ch ú astník  

v zkumu. 

 

10.1 Rozbor v zkumn ch problém  a zodpov zení v zkumn ch otázek 

S odvoláním na osmou kapitolu této práce mohu konstatovat, e z vymezeného tématu 

v zkumu vyplynuly dva st ejní problémy, ke ka dému z nich nále ejí t i v zkumné 

otázky. Jeliko  v zkum obsahuje v podstat  dv  tematické roviny – vysoko kolské 

studium a pracovní uplatn ní zrakov  posti en ch, budu se ka dou z nich zab vat zvlá . 

První v zkumn  problém a t i od n j odvozené otázky korespondují s vysoko kolsk m 

studiem, zatímco druh  problém a z n j vydedukované t i otázky se hodí spí e k oblasti 

pracovního uplatn ní.  

 

10.1.1 Anal za prvního v zkumného problému a k n mu pat ících v zkumn ch 

otázek 

Jak mi specifiky se vyzna uje pr b h studia vybran ch t ce zrakov  posti en ch 

student ? 

1. S jak mi nedostatky se v pr b hu vysoko kolského studia nej ast ji setkávají t ce 

zrakov  posti ení studenti? 

- nedostatek studijních materiál  v digitální nebo Braillské podob  

- p íli  dlouhé ekací doby na digitální zpracování odborné literatury 
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- potí e s grafickou úpravou ro níkov ch a záv re n ch prací (schází pot ebná 

asistence ze strany pracovník  podp rn ch univerzitních center) 

- p íli né pou ívání promítací techniky p i p edná kách 

2. Jsou vysoké koly a univerzity v R dle mín ní t ce zrakov  posti en ch student  

a pracovník  podp rn ch univerzitních center dostate n  p ipraveny na v uku 

t ce zrakov  posti en ch student  po stránce odborného pedagogického vzd lání 

a informovanosti o specifice jejich vzd lávání? 

Na tuto otázku je obtí né nalézt objektivní a obecn  platnou odpov , jeliko  p ístup 

p ti osloven ch univerzit ke student m s t k m zrakov m posti ením se v mnoha 

ohledech zna n  li í. Nejv t ími zku enostmi na tomto poli p sobnosti se m e p ece 

jen py nit brn nská Masarykova Univerzita. V adách jejího studentstva se v sou asné 

dob  vyskytuje n kolik desítek zrakov  handicapovan ch a jejich po et neustále 

nar stá. Masarykov  univerzit  nebyl zájem zrakov  posti en ch student  o její obory 

nikterak lhostejn . Z iniciativy n kolika profesor , kte í cht li takto znev hodn n m 

lidem usnadnit studium, vzniklo podp rné univerzitní centrum Teiresiás, je  mohlo 

navázat na siln  zako en nou tradici ji  existujícího pra ského st ediska Tereza 

p sobícího p i VUT. Teiresiás je svébytn  sv m charakterem celouniverzitního 

pracovi t . Jeho zam stnanci pe ují v hradn  o usnadn ní pr b hu studia 

handicapovan ch klient . Za tímto ú elem si st edisko zalo ilo vlastní studijní 

odd lení, ustavilo speciální Braillské a elektronické kni ní vydavatelství spojené 

s knihovnou, navázalo spolupráci s knihovním systémem MU a za alo organizovat 

v ukové cykly ur ené v hradn  pro znev hodn né studenty (jazykové kurzy, v cviky 

v oblasti informatiky, programy celo ivotního vzd lávání). Takto irok  záb r inností 

nevykazuje ádné jiné moravské podp rné univerzitní st edisko. Profesionáln  veden  

p ístup st ediska Teiresiás ke student m s posti ením se stal základem k vybudování 

skute n  kvalitního zázemí respektujícího jejich specifické pot eby a po adavky. 

Propojí-li se kvalitní asisten ní slu by st ediska a dobré mín ní iroké ve ejnosti  

o úrovni studijních obor  MU, je z ejmé, e se toto vesm s kladné mín ní roz í í  

i mezi studenty s handicapem. Ti jsou si v domi mo né symbiózy presti ního oboru  

a fundované podpory p i p ípadn ch obtí ích souvisejících se studiem, proto  

se dosti asto rozhodnou pro alespo  jakousi jistotu ze strany MU, která by je 

vzhledem k v e uveden m zku enostem a sílícím tradicím nenechala úpln  napospas 

osudu. V ech p t osloven ch respondent , kte í studují na MU nebo ji nedávno 
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absolvovali, pokládá tuto instituci za dob e p ipravenou pro v uku zrakov  posti en ch 

a systém podpory st ediska Teiresiás za asté chválí, oce ují jeho provázanost  

a propracovanost. Projevují se u nich v ak i obavy z neustále se zvy ujícího mno ství 

student  se zrakov m handicapem na univerzit . Strachují se, e kapacita centra  

a asové mo nosti jeho pracovník  brzy nebudou sta it plynule pokr vat jejich pot eby 

a plynule reagovat na nedostatky. Ji  nyní se k nim literatura p evedená do digitální 

formy i bodového písma dostává se zpo d ním a komunikace se zam stnanci probíhá 

pon kud odosobn n .  

Za velmi vst ícnou k handicapovan m student m je dle v sledk  v zkumu pokládána 

rovn  Univerzita Palackého v Olomouci. Aktivity Centra pomoci handicapovan m, 

které p i ní vzniklo ji  v roce 1996, sice nejsou mezi irokou ani studentskou ve ejností 

sice tolik známé i populární, ale je nade v í pochybnost, e v sou asnosti procházejí 

dynamick m v vojem p iná ejícím pokrok k lep ímu v mnoha sm rech. P ístup 

st ediska doznal zkvalitn ní díky nástupu nové pracovnice, která do poskytování slu eb 

zavedla spolehliv  fungující systém a nabízenou podporu obohatila o aspekt ochoty, 

vládnosti i p átelskosti, co  studenti s handicapem dovedou nále it  ocenit nap íklad 

zv en m zájmem o obory, jim  je mo no se na této vysoké kole v novat.  

Míra p ipravenosti a p ístupnosti obou ostravsk ch univerzit se dá hodnotit obtí n , 

jeliko  podp rná univerzitní centra p i nich z ízená se nacházejí teprve v po átcích 

svého p sobení. Zam ení a kvalitu specifick ch slu eb pro zrakov  posti ené 

vyprofiluje a  as. Ochota pomáhat takto posti en m student m je na stran  

pracovník  obou st edisek znát ji  nyní. Bylo by pot eba, aby informace o nov  

zalo en ch podp rn ch centrech na OU a V B vstoupila mezi zrakov  posti en mi 

studenty ve známost a aby sama centra p ispívala propaga ními akcemi ke zv ení své 

popularity, co  by jist  podnítilo motivaci znev hodn n ch student  ucházet se  

o studium na t chto vysok ch kolách.  

Zlínská Univerzita Tomá e Bati se k p ijímání handicapovan ch student  staví váhav . 

Obory na UTB mají p edev ím technickou povahu. Jako nejp ístupn j í 

k handicapovan m by se mohla jevit nov  ustavená fakulta humanitních studií. Její 

studijní odd lení v ak po et student  s handicapem neeviduje a vyhran né stanovisko 

nezaujímá ani rektorát, jeliko  m j po adavek o p esn j í statistické údaje ponechal 

bez pov imnutí. Nemohu se tedy objektivn  vyjád it, zda by vznik podp rného centra 

univerzit  prosp l i nikoli.  
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3. Jak  je v znam univerzitních st edisek a jejich p ínos pro t ce zrakov  posti ené 

studenty? 

V zkum prokázal, e by studium pro studenty se zrakov m posti ením bez pomoci 

podp rn ch univerzitních st edisek probíhalo komplikovan  a dostát nezbytn m 

nárok m s ním spojen m by bylo nesmírn  obtí né. Nejv t í p ínos univerzitních 

center spo ívá dle zpracovan ch v zkumn ch dat v úprav  studijní literatury 

s ohledem na specifické po adavky (digitalizace, tisk do Braillova písma, 

audionahrávky apod.). Oblib  mezi zrakov  posti en mi studenty se t í té  

pr vodcovská slu ba, ú ast v po íta ov ch kurzech nebo programech celo ivotního 

vzd lávání. Znev hodn ní studenti se jist  rad ji hlásí na ty vysoké koly, je  jim 

mohou nabídnout podp rné zázemí specializovaného univerzitního st ediska ne  na ty, 

které dosud nemají jasno v tom, zda se do budoucna hodlají orientovat na minoritu 

znev hodn n ch zájemc  a uchaze  o studium i nikoli.  

 

10.1.2 Anal za druhého v zkumného problému a k n mu pat ících v zkumn ch 

otázek 

Jaká je návaznost dostupn ch studijních obor  pro zrakov  posti ené na mo nosti jejich 

následného pracovního uplatn ní a jaké je jejich spole enské postavení na trhu práce? 

4. Jak  je v znam práce TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání pro t ce 

zrakov  posti ené studenty? 

Práce TyfloCenter má pro studenty se zrakov m posti ením v znam pouze tehdy, 

jestli e v rámci sv ch inností realizují projekty na zv ení nezam stnatelnosti této 

cílové skupiny. V zkum p inesl zji t ní, e do takov ch projekt  jsou smyslupln  

zapojena pouze dv  TyfloCentra – brn nské a olomoucké v etn  deta ovan ch 

pracovi . Tyto projekty se v ak na vysoko kolské studenty nezam ují primárn , do 

jejich p sobnosti spadají v ichni 

Zájemci se zrakov m handicapem trpící d sledky dlouhodobé nezam stnanosti. 

Projekty p edlo ené ob ma zmín n mi TyfloCentry vykázaly na základ  

vyhodnocen ch dat získan ch z v zkumu solidní v sledky – v t in  ú astník  

skute n  dopomohly k nalezené vyhovujícího zam stnání. Role TyfloCenter je bohu el 

zcela zanedbatelná, co se usnadn ní pr b hu samostatného studia zrakov  posti en ch 
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t e. Studenti se na n  s po adavky na digitalizaci odborné literatury obracejí 

minimáln . Stejnou slu bu toti  dostanou v podp rném univerzitním centru v lep í 

kvalit  a bezplatn , zatímco v TyfloCentru by za ni museli zaplatit nemalou finan ní 

sumu a je t  by byli nuceni na zpracované materiály pom rn  dlouho ekat. Pracovníci 

TyfloCenter si jsou t chto okolností v domi, proto studenty rad ji odkazují na 

p íslu ná podp rná st ediska p sobící p i univerzitách.  

Agentury podporovaného zam stnání zastávají v procesu uplatn ní zrakov  

posti en ch na trhu práce v hradn  dopl kovou úlohu, pon vad  se jejich slu by na 

tuto men inu p ímo nespecializují. Jsou v ak ochotny pomoci i prosp t v p ípad , kdy 

se na n  zrakov  posti en  zájemce obrátí a v dosahu se nenachází kvalitní zázemí 

TyfloCentra, kam by jej mohly odkázat. Z v zkumu vy lo najevo, e a koli jejich 

slu eb vyu il pom rn  nízk  po et klient  se zrakov m posti ením, m la jejich 

podpora p i hledání a nalezení zam stnání úsp ch tém  ve v ech p ípadech.  

5. Jaká je návaznost zvolen ch studijních obor  na mo nosti t ce zrakov  posti en ch 

student  uplatnit se na trhu práce? 

K této problematice p edneslo ve v zkumu své mín ní dvanáct respondent . est 

doposud studujících dotázan ch v í, e se po absolvování vysoké koly v oborech, 

které si zvolili, z ejm  uplatní. V dy  k volb  p istoupili po zralé úvaze a po ítali se 

v emi „pro“ a „proti“. Zda se jejich p edstavy i plány naplní, to se uká e asem. ty i 

z nich v dohledné dob  univerzitu opustí a m li by o mo nostech získání vhodné práce 

vá n  p em let, nebo tak ji  iní. Dva zb vající d lí od získání magisterského titulu 

je t  t i roky náro ného studia, tak e je pro n  je t  p ed asné seriózn  pom let na 

pracovní uplatn ní. est respondent , kte í studium ji  absolvovali, m lo p íle itost 

za lenit se do procesu snah o plnohodnotné pracovní uplatn ní. ádn  si nena el 

zam stnání v oboru, jemu  se po dobu studia v noval. Pouze jedna mladá dáma pracuje 

v podobné profesní sfé e. Dva dotázané p im la nemo nost i neschopnost uplatnit se 

v oboru k podstoupení rekvalifikace pro povolání s jejich studijním zam ením v bec 

nesouvisející. Jeden osloven  by práci v oboru z ejm  získal, av ak ztratil  

o pedagogickou profesi zájem a p e el do diametráln  odli ného odv tví. Posledním 

dv ma osloven m se naskytlo minimum p íhodn ch pracovních nabídek a o ty, které 

vypadaly celkem lukrativn , se p ipravili vlastním p i in ním – laxním i 

neodpov dn m p ístupem.  
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6. Je na e spole nost dle mín ní v ech v e uveden ch subjekt  v bec p ipravena 

akceptovat zrakov  posti ené ob any jako plnohodnotné aktéry pracovního procesu? 

Obecn  lze íci, e postavení jakkoli znev hodn n ch spoluob an  na trhu práce není 

obzvlá t  snadné. O jeho p it ujících aspektech jsem na stránkách této práce nejednou 

hovo ila. Samotní nevidomí v návaznosti sv ch studijních obor  na mo nosti 

pracovního uplatn ní neshledávají záva né problémy. Jestli e se pro konkrétní obor 

zodpov dn  rozhodli, úsp n  jej vystudovali a nalezli v n m zalíbení, nevidí d vod, 

pro  by nabyté znalosti nemohli uplatnit v praxi, kdy  spl ují p íslu né kvalifika ní 

p edpoklady. Ke kompenzaci handicapu jim zna nou m rou dopomáhají moderní 

informa ní technologie, jimi  v t ina absolvent  vysok ch kol mistrn  vládne. Nadto 

se nevidomí absolventi vysok ch kol mohou pochlubit pom rn  solidními znalostmi 

cizích jazyk , je  jsou v dne ní dob  tolik ádané a pot ebné. O v konu své profese 

mají p esnou p edstavu a dovedou si p edstavit, jak m zp sobem by p ekonávali 

p ípadné p eká ky. Ty jim v p evá né v t in  p ípad  staví do cesty spole nost, která 

je stále dosti obtí n  akceptuje na pozicích pro n  d íve neobvykl ch (sociální 

pracovník, sociáln  právní poradce, advokát apod.). Ve ejnost nechová dostate nou 

d v ru k jejich schopnostem i úrovni kvalifikace, neumí si vysv tlit, jak mohou 

nevidící zacházet s po íta em, má obavy, e by zrakov  posti ení kolegové mohli b t 

p ít í v zam stnání aj. Bude z ejm  je t  n jak  as trvat, ne  se intaktní spole nost 

smí í s faktem, e nevidomí mohou aspirovat i na taková povolání, je  jim d íve byla 

p ístupná pouze omezen , a ne  se nevidomí doká í nad nepochopení v t iny povznést 

a obhájit své schopnosti a p edpoklady pro v kon „vysn né“ profese racionálními  

a pádn mi argumentacemi ve sv j prosp ch.  

 

10.2 Reflexe nad cíli v zkumu 

1. Srovnání pr b hu a úrovn  specifik vysoko kolského studia vybran ch t ce 

zrakov  posti en ch student  z p ti ur en ch moravsk ch univerzit a mo ností 

jejich následného pracovního uplatn ní s ohledem na jimi zvolen  obor. 

Cíle bylo dosa eno, nebo  se k dan m témat m vyjád ilo dvanáct vybran ch 

vysoko kolsk ch student , p ípadn  erstv ch absolvent . Tato tematická oblast byla 

obsahem celého prvního v zkumného problému. 
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2. P ínos a v znam práce podp rn ch center nále ejících ke ty em z uveden ch 

univerzit pro t ce zrakov  posti ené studenty. 

Vyty en  cíl byl spln n, nebo  o p ínosu a v znamu pohovo ilo deset respondent  

z ad vysoko kolsk ch student  a sv j názor vyslovili i t i pracovníci t chto st edisek. 

Souhrnné stanovisko bylo p edlo eno v odpov di na jednu z v e uveden ch 

v zkumn ch otázek. 

3. P ínos a v znam práce p ti zvolen ch TyfloCenter a vybran ch agentur 

podporovaného zam stnání pro t ce zrakov  posti ené studenty a absolventy 

vysok ch kol. Stanoven  cíl dosp l ke svému napln ní, jeliko  m li k problematice co 

íci jednak pracovníci p ti TyfloCenter a esti agentur podporovaného zam stnání 

prost ednictvím elektronick ch dotazník , jednak samotní potenciální klienti pronesli 

svá vyjád ení v rozhovorech. Komplexní odpov  byla rovn  obsahem jedné 

z v zkumn ch otázek.  

4. Návrhy podn t  pro zmírn ní i úplné odstran ní p ípadn ch zji t n ch nedostatk . 

- zavedení jednotn ch ablon dokument  pro psaní ro níkov ch a záv re n ch 

vysoko kolsk ch prací s platností a ú inností pro v echny vysoké koly a univerzity 

v R (p isp ní k odstran ní normové nejednotnosti, stanovení p esn ch instrukcí pro 

psaní a grafické zpracování t chto odborn ch dokument ) 

- z ízení elektronické databáze odborn ch skript a jin ch studijních materiál  

v digitální podob , do ní  by byly zapojeny knihovní systémy v ech univerzit, p i nich  

fungují podp rná univerzitní centra (pro velké mno ství univerzitních student  by byla 

k dispozici iroká kála p ístupn ch odborn ch studijních text , jejich  získávání by 

probíhalo relativn  snadno, zamezilo by se p ípadnému dublovanému skenování ji  

jedenkrát digitalizovan ch text ) 

- flexibiln j í spolupráce univerzit a vydavatelství skript i ostatní odborné literatury 

(vydavatelé by p ispívali digitalizovan mi dokumenty do zmín né elektronické 

databáze, op t by se tím zabránilo opakovanému zpracování ji  upraven ch text ) 

- navázání spolupráce TyfloCenter a univerzit za ú elem usnadn ní samostatného 

studia zrakov  posti en ch (kooperace TC a univerzitních center p i digitalizaci 

studijních materiál , suplování úlohy neexistujících i patn  fungujících podp rn ch 
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univerzitních center ze strany TC, zavedení zv hodn n ch cen za slu by TC pro 

vysoko kolské studenty) 

 

10.3 Hypotézy 

1. Mno ství speciáln  upravené odborné literatury pro t ce zrakov  posti ené 

studenty se nezvy uje úm rn  v souladu s optávkou a nár stem jejich po tu na 

vysok ch kolách.  

Hypotéza se potvrdila, pon vad  deset z dvanácti osloven ch vysoko kolsk ch 

student  i absolvent  si st ovalo na permanentní nedostatek digitalizované studijní 

literatury a na p íli  dlouhé ekací doby pro její obdr ení v p ijatelné form . 

2. Lep í úrove  spolupráce mezi podp rn mi univerzitními centry by vedla k nár stu 

kvality jimi poskytovan ch slu eb. 

Hypotéza je pravdivá. T i ze ty  osloven ch podp rn ch univerzitních center p iznala, 

e úrove  spolupráce mezi nimi není dosta ující – bu  se teprve rodí, nebo probíhá 

pouze sporadicky i v p íle itostn  (absence pravideln ch sch zek i konzultací).  

3. ím lépe budou t ce zrakov  posti ení studenti a absolventi vysok ch kol  

i pracovníci TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání motivováni 

participovat na projektech ur en ch ke zlep ení uplatnitelnosti zdravotn  

znev hodn n ch osob na trhu práce, tím více vhodn ch zam stnání se spole n mi 

silami poda í vytvo it.  

Hypotéza se op t potvrdila. Pouze dv  ze ty  osloven ch TyfloCenter realizovala 

úsp n  projekt na zv ení zam stnatelnosti t ce zrakov  posti en ch. Jsem toho 

názoru, e by TC a agentury podporovaného zam stnání m ly více spolupracovat  

a agentury by m ly nahrazovat aktivity t ch TyfloCenter, která patn  fungují nebo 

jejich  pobo ky nejsou v daném regionu v bec k dispozici.  

4. Úrove  p ipravenosti spole nosti vnímat t ce zrakov  posti ené ob any jako 

plnohodnotné aktéry pracovního procesu je i p es zvy ující se po et takto 

handicapovan ch zam stnanc  nízká.  

I poslední hypotéza se zakládá na pravd . Ze esti respondent , kte í mají ji  zku enost 

s v konem povolání, se ve zvoleném oboru neuplatnil ani jeden. V ichni prohla ovali, 
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e vyu ili v ech dostupn ch prost edk  a mo ností, aby na li práci dle sv ch p edstav 

v souladu se získanou kvalifikací. Nezdar mohl b t samoz ejm  vyvolán shodou 

r zn ch okolností na stran  nevidících i intaktních a není snadné posoudit, jakou roli 

v n m sehrál zrakov  handicap. Minimáln  t i respondenti se v ak p i hledání 

zam stnání setkali s diskriminací kv li svému posti ení. Sle na Radka (kvalifikovaná 

sociální pedago ka a sociální pracovnice) se v konkurzu na post pracovnice krizového 

centra dostala do úzkého v b ru esti kandidát . Opakovan  byla uji ována o sv ch 

vysok ch ancích na pozici se probojovat, nakonec byla vy azena bez vysv tlení  

a místo získali zájemci z odli ného pracovního odv tví. Pan Franti ek (povoláním 

psycholog) byl od úmyslu pracovat v man elské poradn  odrazován jen proto, e mu 

schází zku enost z vlastní úplné rodiny ( ije jen s matkou). P itom nikoho nezajímalo, 

zda je pro povolání vybaven odborn mi znalostmi a osobnostními p edpoklady. Paní 

Marcela musela na popud svého zam stnavatele, kter  jí p islíbil atraktivní profesi, 

nastoupit po vysoké kole dráhu nadstavbového vzd lávání. Jakmile p íslu né kurzy 

absolvovala, dozv d la se, e ji zam stnavatel nepot ebuje a avizovanou práci pro ni 

nemá. V em t em handicapovan m uchaze m o zam stnání 

P ipravila spole nost nejednu horkou chvilku. Domnívám se, e zdaleka nebyli jediní, 

kdo se octl v podobn ch situacích. Jak ji  bylo e eno, spole nost má stále v akceptaci 

zdravotn  znev hodn n ch zna né rezervy, k jejich  vyu ití je t eba je t  dosti asu. 

 

10.4 Modifikace v zkumného vzorku 

V zkumn  vzorek musel b t oproti p vodnímu p edpokladu stanoveném v projektu 

áste n  pozm n n. Pokud se t kalo t ce zrakov  posti en ch student  i absolvent  

vybran ch moravsk ch univerzit, po ítalo se origináln  s jedním a  dv ma zástupci 

z ka dé vysoké koly. V pr b hu v zkumu se zjistilo, e na OU v akademickém roce 

2007-2008 ádn  student se zrakov m posti ením není a na jediného poslucha e V B  

se mi nepoda ilo obdr et kontakt. Pod vlivem t chto skute ností jsem se spojila s p ti 

studenty MU a p ti zástupci UP. OU a UTB reprezentoval v dy jeden respondent. 

Studentsk  subjekt se tedy ustálil na kone ném po tu dvanácti osloven ch. Zm n doznala  

i kategorie podp rn ch univerzitních center, z ní  byly vylou eny dv  instituce. St edisko 

Teiresiás mi odep elo p ístup k podstatn m fakt m tím, e nevytvo ilo prost edí vhodné 
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pro informa ní v m nu. Na v zkumu se v rozporu s m m p vodním plánem nepodílela ani 

UTB. Pracovnice se se speciálním dotazníkem sice seznámila, ale omluvila se z neú asti 

s od vodn ním, e na mé otázky nezná odpov di. Nechala se sly et, e nejkompetentn ji 

by reagovala nejspí e akademická poradna, kdyby nebyla ji  od února tohoto roku mimo 

provoz. Nicmén  formulá  postoupila rektorátu a ujistila m , e mi jeho vedoucí po le 

vyjád ení co nejd íve, jestli e jí budou po adované informace známy. Musela jsem se 

vyrovnat se zji t ním, e Univerzita Tomá e Bati si s nejv t í pravd podobností nevede 

evidenci po tu handicapovan ch student  na jednotliv ch fakultách a nejeví zájem ani  

o zalo ení podp rného centra, aby usnadnila studium alespo  kolegyni na vozí ku  

a zrakov  posti ené sle n  Iv , které podle m ch informací zastupují minoritu 

znev hodn n ch na fakult  humanitních studií. Studijní odd lení té e fakulty mi 

zp ístupnilo sm rnici pojednávající o studiu handicapovan ch na UTB, která je sou ástí 

p ílohy této diplomové práce.  

S ú elov  sestaven m v zkumn m vzorkem jsem i p es drobné nesnáze spokojená. 

V ichni oslovení, kte í se na v zkumu podíleli svou ú astí, spolupracovali s realizátorkou 

v zkumu na dobré úrovni. K rozhovor m p istupovali ochotn  a profesionáln , vypln né 

dotazníky odevzdávali v termínu – n kte í museli o navrácení dotazníku b t opakovan  

upomínáni. Data, k nim  mi sv mi odpov mi dopomohli, byla relevantní a d v ryhodná, 

jejich mno ství posta ovalo k vyvození nezkreslen ch a objektivních záv r  platn ch pro 

ur en  vzorek. Ke zobecn ní na cel  potenciální v zkumn  soubor docházelo sporadicky.  
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ZÁV R 

Na my lenku dát své diplomové práci práv  téma pojednávající o pr b hu a specifice 

univerzitního studia vybran ch t ce zrakov  posti en ch student  na ur en ch 

moravsk ch univerzitách a o souvislosti zvolen ch obor  s jejich budoucím pracovním 

uplatn ním m  p ivedly vlastní bohaté zku enosti v této dynamicky se rozvíjející sfé e 

spole enského ivota nevidom ch. Pobyt na v eobecném gymnáziu m  jist m zp sobem 

p edur oval k setrvání na dráze dal ího vzd lávání. V dy  jsem se pro st ední kolu se 

iroce koncipovan m schématem v domostí z mnoha odv tví rozhodla s v domím, e  

o svém míst  i postavení v adách pracujících nemám úpln  jasno. M m ivotním plán m 

nenarostla k ídla a mé p edstavy nezískaly ostré rysy ani po slo ení zkou ky dosp losti. 

V jednom ohledu mi ten pov stn  p echod od bezstarostnosti k odpov dnosti za vlastní 

slova a iny, za jeho  pomysln  mezník maturitu pova uji, moudrostí a jist m rozletem 

p ece jen vybavil. Pokládala jsem za nanejv  z ejmé, e ance na d stojné a pokud mo no 

plnohodnotné pracovní uplatn ním respektujícím mé schopnosti, mo nosti, pot eby  

a nároky si zv ím jedin  nástupem na vysokou kolu s p ihlédnutím k oboru, kter  by m  

zajímal, lákal, bavil a p iná el by smysl mé profesní orientaci. Oborem, jen  tato nesnadno 

a ne v dy zúplna dosa itelná kritéria spl oval, byla sociální pedagogika. P esto e jsem 

p esn  netu ila, zda jsem nebo se cítím b t dostate n  p ipravená po v ech stránkách na 

náro né vysoko kolské studium, odhodlání vyzkou et, na co vlastn  mám a mo ná  

i p ekonat sama sebe, mi rozhodn  nescházelo. Nelituji, e mi cestu, po ní  jsem se vydala, 

nepro lapali p edch dci z okruhu intaktních, ani ze skupiny stejn  i jinak 

handicapovan ch studujících. Nemohlo b t nikoho, kdo by o n kolik let d íve krá el p ede 

mnou a ukazoval sch dná místa pro mé lép je, pon vad  m j ro ník se stal oním prvním 

pr kopníkem, jemu  p ipadl nesnadn  úkol vydob t sociální pedagogice jako to zcela 

novému oboru pot ebnou presti  a nezbytné uznání mezi akademickou i irokou ve ejností. 

Do vln nejistoty a pochybností jsme nebyli vr eni jen my studenti, ale také na i 

pedagogové, kte í si teprve na nás osvojovali didaktické um ní u it – zprost edkovávat  

a p edávat odborné v domosti. Nikomu z nás se zprvu po akademické p d  nepohybovalo 

nikterak ladn  a s lehkostí nám vlastní – ostatn  ka d  za átek je p ece t k . Svorn   

a state n  jsme elili více i mén  toto n m a odli n m problém m. Mí „zdraví“ kolegové 

se museli ponejvíce pot kat s otázkami, jak co nejlépe skloubit starosti se zam stnáním, 

rodinou a kolou, aby role rodi e, pracovníka i studenta obdr ely, co jejich jest. Já je 

obdivovala, jak mohou zvládnout tolik v cí najednou. Rozhodla jsem se, e se první t i 
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roky budu v novat studiu naplno a práci si zkusím hledat a  po absolvování bakalá ského 

stupn . Ke studiu jsem p istupovala zodpov dn . Ji  od prvního ro níku jsem se sna ila 

p ijít na to, jak si co nejsnáze p ivyknout na nové prost edí a po adavky vysoko kolského 

re imu, jak si po izovat kvalitní poznámky z p edná ek, jak efektivn  komunikovat se 

spolu áky i s vyu ujícími, jak a kde si obstarávat studijní literaturu, jak si ú inn  

rozvrhnout as pot ebn  pro osvojení ur eného mno ství u ební látky apod. 

Postupem doby jsem vynalezla postupy a strategie, jak ve studiu d stojn  obstát. Zda se to 

skute n  poda ilo, uká e se a  po absolvování studia p i ucházení se o pozici na otev eném 

trhu práce. V dy  vrcholem studijního úsilí by m lo b t práv  nalezení zam stnání 

v oboru, jemu  odpovídá dosa ená kvalifikace.  

Nyní, tém  v samém záv ru studia, dospívám k jakémusi bilancování jeho pr b hu, 

podmínek, nále itostí, p edností i nedostatk  – zkrátka k charakteristikám poznamenan ch 

i spoluur en ch do jisté míry m m t k m zrakov m posti ením. V mysli se mi zrodil 

nápad, e by mohlo b t u ite né kv li vlastnímu rozhledu a snad i informa nímu 

obohacení ostatních své zku enosti s vysoko kolsk m studiem a hledáním pracovního 

uplatn ní se zku enostmi jin ch zrakov  posti en ch, m ch p edch dc  i sou asník . Ná  

úhel pohledu ruku v ruce s perspektivou nápomocn ch institucí zaanga ovan ch do 

procesu by p ece mohl inspirovat i povzbudit jiné zájemce o úlohu poslucha e V  a dal í 

podp rné organizace a p isp t k jejich vy í motivaci a v t ímu nad ení pro v c. Pro  by 

také jiní nevidomí aspiranti na vysoko kolskou dráhu a jiné instituce zam ující své 

aktivity na pomoc lidem majícím obtí e se zrakem nemohli usp t tam, kde se dovedl 

úsp n  prosadit ji  n kdo p ed nimi? Tato diplomová práce a k ní p inále ející v zkum mi 

pomohly nalézt odpov di na mnohé otázky spojené se samostatn m studiem t ce zrakov  

posti en ch a s následn mi snahami o uplatn ní v oboru, k n mu  na univerzit  zam ili 

svou pozornost. Na následujících ádcích nabízím souhrn nejd le it j ích údaj , je  jsem 

shromá dila.  

V ech dvanáct student  i nedávn ch absolvent  vysok ch kol, s nimi  jsem vedla 

rozhovor, jsem vnímala jako inteligentní a cílev domé mladé lidi, jejich  touha dostat se 

na vysokou kolu a absolvovat ji se ctí vyr stala ze siln ch ko en  odhodlání, pevné v le, 

hou evnatosti a vytrvalosti. Úmysl neustrnout na úrovni dokon eného st edo kolského 

vzd lání s maturitou a dokázat n co víc v nich klí il ji  od p edposledních a záv re n ch 

ro ník  na st ední kole. N kte í m li dokonce vytvo enou p edstavu o konkrétním 

povolání (právník, poradensk  psycholog), za ní  systematicky mí ili. Mnozí je t  p ed 
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nástupem na vysokou kolu mistrn  vládli alespo  jedním cizím jazykem a hojn   

se ú astnili p ípravn ch kurz  k p ijímacímu ízení, aby nebyli zasko eni neo ekávan m 

v vojem událostí spojen ch s vypracováváním test  v eobecn ch studijních p edpoklad   

a odborn ch znalostí. Jejich zájem se koncentroval v lu n  do sféry obor  humanitních 

s p eva ujícím pedagogick m zam ením (speciální i sociální pedagogika). Aby si zv ili 

pravd podobnost úsp chu u p ijímacích zkou ek, podala v t ina z nich pro jistotu hned 

n kolik p ihlá ek. Nejv t í po et uchaze  podstoupil p ijímací ízení na obory 

Masarykovy univerzity v Brn  – ta byla tém  v dy organiza n  dob e zabezpe ena  

a vzhledem k pot ebám a po adavk m zrakov  posti en ch propracována do detail . 

V t sném záv su za MU figurovala co do po tu zájemc  Univerzita Palackého v Olomouci 

se sv mi obory. P ijímací ízení se v t inou odvíjelo také hladce, ale vyskytlo se i n kolik 

v jimek potvrzujících pravidlo. N kolik uchaze  se hlásilo i na Ostravskou Univerzitu, 

kde vykazovala jednotlivá p ijímací ízení zna né odchylky. Nestandardn  probíhalo i 

p ijímací ízení ve Zlín , jím  pro la jedna studentka. Po se tení testov ch bod , podtr ení 

v sledk , p ehodnocení n kolika odvolání a zvá ení v ech klad  i zápor  té které 

univerzity a jejích obor  se po et zástupc  z MU a UP ustálil na p ti, OU a UTB uhájily 

po jednom reprezentantu. Ty, je  vkro ili na akademické území p ed rokem 2000, bych se 

odvá ila alespo  po as prvních dvou a  t í let jejich studia ozna it za jakési pr kopníky 

univerzitního vzd lávání zrakov  posti en ch, nebo  podp rná centra, je  jsou v dne ní 

dob  kdy  u  ne zcela b n m, tak alespo  obvykl m standardem stále vy ího po tu 

univerzit, tehdy fungovala tak ka „na zelené louce“. Na Morav  p sobilo p ed rokem 2000 

pouze Centrum pomoci handicapovan m p i UP, následované z ízením st ediska Teiresiás 

na MU v roce 2000. Tato dv  centra si postupn  vybudovala presti  a provázan  systém 

specifick ch podp rn ch slu eb, je  dopomohly deseti studujícím, o nich  zde hovo ím, ke 

znateln  lep ímu komfortu p i samostatném vysoko kolském studiu. Kam pomocná ruka 

st edisek pro pomoc student m se specifick mi po adavky nedosáhla, tam se dostali ke 

slovu i k inu spolu áci, lenové rodiny nebo pracovníci jin ch podp rn ch institucí 

(Tyfloservis, TyfloCentrum). Student m nejvíce prosp ly ze strany podp rn ch 

univerzitních center slu by spojené s úpravou odborné literatury do p ístupné podoby  

a s kurzy obsluhy osobních po íta  s hlasov m a hmatov m v stupem. Mnoho studijních 

zále itostí – nap . komunikaci s vyu ujícími a pracovníky univerzitních st edisek, podílení 

se na zaji ování pot ebné literatury, zodpov dné vyhotovování ro níkov ch záv re n ch 

prací a p ípravu na zkou ky – si studenti vy e ili sami sv domit m p ístupem  
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a neutuchajícím úsilím. Je samoz ejmé, e ani p i nejlep í v li nemohli úpln  p ekonat 

ve keré potí e a nedostatky. V em studujícím scházela i navzdory vydatné pomoci 

podp rn ch univerzitních center odborná literatura, setkávali se s problémy p i grafické 

úprav  ro níkov ch a záv re n ch prací a st ovali si na p íli né vyu ívání promítací 

techniky p i p edná kách. Tyto p eká ky nebyly na t stí natolik záva né, aby esti m m 

respondent m zabránily v úsp ném dostudování. P ed t mito esti absolventy se náhle 

otev ely nové obzory – ekala je toti  ta nejt í zkou ka za celé studium, zkou ka z um ní 

pou ít doposud na erpané znalosti, schopnosti a dovednosti k získání uplatn ní na trhu 

práce. ty i oslovení v ní po r zn ch peripetiích a nesnázích obstáli, i kdy  mít práci pro 

n  znamenalo mimo jiné slevit z n kter ch po adavk . Jeden se dobrovoln  vydal cestou, 

je  mu vystudovan  obor nep edur il. Pro mal  zájem zasv tit svou osobnost pedagogické 

profesi jej opustil a vrhl se do odv tví informatiky a komunika ních technologií. Dva zcela 

p estoupili hranice sv ch obor  a podrobili se rekvalifikaci na profesi, k jejímu  

vykonávání by dosta ovalo st edo kolské vzd lání. Práce, jí  se v nují, jim sice p iná í 

uspokojení a pocit seberealizace, av ak na jejich rozhodnutí p sobit v povolání s ni ím 

potenciálem kvalifikace a financí se áste n  podepsala intaktní spole nost, která 

dostate n  neocenila jejich kvality, stupe  dosa eného vzd lání ani vysokou motivaci 

za lenit se do sociáln  pedagogické sféry, pro co  dozajista m li alespo  n jaké osobnostní 

p edpoklady. Jedna respondentka se od oboru, v n m  si p ála najít uplatn ní, odch lila 

pouze minimáln . Kdy  jí nebylo umo n no p edná et na univerzit , dopomohla si vlastní 

hou evnatostí k pozici sociální pracovnice v poradn . Musí se nyní u it mnoho nového, 

jeliko  disponuje p ece jen trochu jin m typem odborn ch znalostí, ne  které nyní 

pot ebuje, ale je vd ná, e si v bec dokázala sehnat zam stnání. Je p esv d ena, e by 

z ejm  neusp la, kdyby majitel poradny netrp l t lesn m handicapem a nena el by ve 

zrakov  posti ené sp ízn nou du i. Na poslední dva absolventy se dosud t stí neusmálo. 

Jeden se ne astnou shodou okolností i vlastní nízkou motivovaností zm nit nep ízniv  

stav v cí octl v situaci, kdy se nabídky pracovních míst, které dostával, naprosto nekryly 

s jeho p edstavami, pot ebami a po adavky. Poslední z absolvent  je v sou asnosti bez 

zam stnání, ani  by obdr el jakoukoli lukrativní nabídku v souladu s aprobací psychologa. 

Zb vajících est student  vstup do pracovního procesu teprve eká. N kter m se ji  

kvapem blí í, jiní mají p ed sebou je t  n kolik let na univerzit . as uká e, jak se 

k hledání práce postaví. Z rozhovoru vyplynulo, e v dí o iroké kále mo ností a zp sob , 

jak mi se o sebeuskute n ní v profesi ucházet. Poradí si se sepsáním ádosti i se 
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sestavením strukturovaného ivotopisu a motiva ního dopisu, registrace na pracovním 

ú ad  je pro n  samoz ejmostí, relativn  dob e by se zorientovali na internetov ch 

serverech zab vajících se problematikou zam stnávání a dostupn ch voln ch míst. Kdyby 

tyto alternativy selhaly, jsou p ipraveni obrátit se s prosbou o pomoc p i zprost edkování 

zam stnání na TyfloCentrum i agenturu podporovaného zam stnání. Z v zkumu vy lo 

najevo, e slu by t chto institucí nejsou primárn  ur eny absolvent m vysok ch kol, 

av ak s jejich p ípadnou anga ovaností v projektech organizovan ch za ú elem zv ení 

zam stnatelnosti ob an  se zrakov m handicapem se po ítá. N která TyfloCentra  

i agentury vykazují pom rn  solidní kvóty úsp nosti ve vztahu k uvedení dosti velkého 

po tu zrakov  posti en ch na trh práce, ostatní zaujímají na tomto poli pouze dopl kovou 

úlohu. Lidé, je  mají v razné potí e se zrakem, pro n  p edstavují spí e okrajovou cílovou 

skupinu, kterou odká í v p ípad  projevení zájmu jinam, pokud mohou. 

Na základ  v e uvedeného lze pozorovat v oblasti samostatného studia zrakov  

posti en ch zna n  pokrok kup edu. Takto handicapovan  lov k na vysoké kole ji  

nep edstavuje ojedin l  p ípad, raritu, sv tlou v jimku. Jestli e je mu poskytnuta 

optimální podpora respektující zvlá tnosti jeho handicapu, svébytné pot eby i specifické 

po adavky a nechybí-li mu odvaha, nad ení a odhodlání, je na nejlep í cest  „probojovat“ 

se úskalími studia a  k diplomu, jen  by m l b t zárukou ur ité kvalifikace a snad  

i spole enského uplatn ní. Alespo  samotní nevidomí se domnívají, e kdy  jim bylo dáno 

vystudovat univerzitu za obdobn ch podmínek jako „zdrav m“ spolu ák m, m ly by 

intaktní majorit  i znev hodn né minorit  b t zabezpe eny srovnatelné ance zúro it 

vynalo enou píli, úsilí i na erpané v domosti v profesním ivot . Zastávám názor, e  

v tomto sm ru stále pon kud pokulháváme. Není úpln  b né vid t nevidomé na postech 

autoritativních vedoucích, v hlasn ch právník , zasv cen ch poradc  i ob tav ch 

sociálních pracovník . Zdá se, jako by jejich vysoko kolsk  diplom v o ích n kter ch 

zam stnavatel  byl mén  pravomocn  nebo po íval ni í vá nosti. Nez ídka se objevují 

té  vzájemné p edsudky a nedorozum ní. Zam stnavatelé se nap íklad obávají nevidomého 

uchaze e o práci p ijmout jen proto, e by pro kolektiv mohl znamenat p ít , vyvíjet ni í 

pracovní tempo i b t málo samostatn  a odkázan  na nep etr it  dohled druh ch. 

Zrakov  posti ení na oplátku n kdy p icházejí na pracovní pohovor apriori s ned v rou, e 

budou i tentokrát (jako poka dé) odmítnuti, i kdyby se sna ili pozitivn  prosadit a se v í 

slu ností p edvést své klady v tom nejlep ím sv tle. Nejkomplikovan j ím elementem, 

brzdícím proces integrace zrakov  posti en ch (i jinak znev hodn n ch) osob do 
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vysokého kolství i na otev en  trh práce, je lidsk  faktor. Na n m toto sociální za len ní 

stojí i padá. Jestli e i ten nejnezávislej í a nejsv domit j í zrakov  posti en  nará í na 

ka dém kroku p i pr chodu vzd lávací drahou i odv tvími trhu práce na nesouhlas, 

opovr ení, odmítání a nepochopení, b vá mu jeho nezdolnost a energie mnohdy málo 

platná. P eká kám, které nám okolí vytrvale staví do cesty a „klack m“, které nám 

ustavi n  hází pod nohy, se lze s elegancí a úsp chem vyh bat velmi dlouho. Kli kování 

v nep ehledné d ungli spletit ch mezilidsk ch vztah  je v ak náro né a d íve i pozd ji 

zakopneme o n jakou tu pomluvu, klop tneme o nezdar nebo upadneme p es bludn  ko en 

sm ly a zapleteme se do sítí beznad je. Z ka dého, by  i z toho nejza modrchan j ího 

labyrintu vede v chod, jen je ob as velice obtí né ho najít a pevn  se znovu postavit na 

vlastní nohy. Pro  bychom to nem li dokázat? V prostorové orientaci a samostatném 

pohybu je p ece v t ina vysoko kolsk ch student  a absolvent  zdatná a zb hlá. Pobyt 

v neznámém m st , do n ho  asto kv li studiu odcházeli, a pobyt na koleji, spojen  

s nutností postarat se sám o sebe, je p ece nau ily. Jestli e se neztratili dosud a cíl stát se 

plnohodnotn m pracujícím lenem spole nosti si udr ují na dohled, jist  ze správné cesty 

nesejdou ani v budoucnu. Sta í se nebát a hlídat si bílou holí vodicí linii optimismu, 

cti ádostivosti, empatie, víry, nad je a pokra ovat stanoven m sm rem. Na konci cesty 

jist  narazí na ty správné dve e do sv ta práce, k nim  pat í klí  dobré morálky, nasazení 

pro v c a tolerance. 
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P ÍLOHA P I: PR VODNÍ DOPIS A FORMULÁ  ROZHOVORU 

PRO T CE ZRAKOV  POSTI ENÉ STUDENTY 

 

Vá ení univerzitní studenti, 

jmenuji se Petra Zlámalová a jsem studentkou druhého ro níku navazujícího 

magisterského studia programu Specializace v pedagogice a oboru Sociální pedagogika na 

Univerzit  Tomá e Bati ve Zlín .  

V sou asné dob  pí i diplomovou práci na téma Charakteristika n kter ch specifik 

pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  na vybran ch 

vysok ch kolách v R se zam ením na moravské univerzity.  

Teoretická ást této práce pojednává o klasifikaci zrakového posti ení, o nevidomosti 

jako to jeho nejt í form , o socializaci a integraci jedince se zrakov m posti ením  

a o psychologickém pohledu na jeho osobnost. St ejní kapitola tohoto oddílu je v nována 

formálnímu vzd lávacímu systému zrakov  posti en ch se zam ením na charakteristiku 

speciálního i b ného základního a st edního kolství, jako  i na popis pr b hu  

a nále itostí studia osob se zrakov m handicapem na univerzit . Stranou nez stává ani 

zmínka o zvlá tnostech za le ování t ce zrakov  posti en ch do pracovního procesu. 

Záv re nou kapitolu z teorie tvo í p ehled organizací zab vajících se pomocí studujícím  

i dosp l m zrakov  posti en m. Jmenovit  jde o instituce jako SONS, Tyfloservis  

a TyfloCentrum, podp rná univerzitní centra, rekvalifika ní st ediska ur ená v hradn  

zrakov  posti en m osobám a agentury podporovaného zam stnání. 

Jádrem praktické ásti diplomové práce je smí en  v zkum s kvalitativními prvky. Klade 

si za cíl vysti ení specifik studia ú elov  vybran ch t ce zrakov  posti en ch student  na 

p ti zám rn  zvolen ch moravsk ch univerzitách v návaznosti na mo nosti následného 

pracovního uplatn ní. Na problematiku bude nazíráno ze ty  úhl  pohledu: zajímá m  

stanovisko samotn ch t ce zrakov  posti en ch student , podp rn ch univerzitních 

center, TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání. Z jak ch d vod  soust e uji 

svou pozornost práv  na tyto ty i subjekty?  

Kdo jin  by mohl poskytnout více d le it ch, p ízna n ch, konkrétních a obohacujících 

informací o pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  ne  oni 

sami. Práv  oni by m li b t nejlépe schopni vyjád it, s jak mi nedostatky se p i studiu 



 

 

setkávají, kdo jim je pomáhá e it, s ím jsou spokojeni nebo eho se jim naopak 

nedostává. M li by um t vystihnout p ínos a v znam práce podp rn ch univerzitních 

center, jestli e jim byla dána mo nost vyu ívat jejich slu eb. Ti, kte í se na tato st ediska 

s prosbou o radu i pomoc obrátit nemohli, si jsou dob e v domi, jak se jim bez nich 

studovalo a zda by jejich podporu pot ebovali i nikoli. Na zrakov  posti en ch studentech 

také spo ívá odhad i úsudek, zda si zvolili takov  obor, kter  by jim poskytl atraktivní 

pracovní uplatn ní, je  by je bavilo a dávalo jejich ivotu smysl. Budou to op t oni, jich  

se dotá i, zda ji  p i studiu uva ovali o mo ném budoucím pracovním uplatn ní, jak m 

zp sobem by postupovali p i hledání zam stnání, na které instituce by se v p ípad  pot eby 

obrátili o radu, zda by neváhali vyu ít projekt  TyfloCenter i slu eb agentur 

podporovaného zam stnání, za jak ch podmínek by zvá ili rekvalifikaci, p ípadn  se byli 

ochotni odst hovat za prací do jiného m sta nebo obce. 

Pracovníci podp rn ch univerzitních center se specializují na pomoc t ce zrakov  

posti en m student m p i usnadn ní jejich samostatného studia na vysoké kole. Jsou na 

tuto práci vy koleni, disponují k ní odborn mi znalostmi i „lidsk mi“ p edpoklady. V dí, 

jaké slu by je t eba student m se zrakov m posti ením nabízet, aby byl zaji t n pokud 

mo no hladk  pr b h jejich studia. Je jim známo, jakou podporu z jejich strany tito 

studenti nejvíce oce ují, jaké negativní postoje k ní zaujímají a jak mi prost edky by se 

m ly e it p ípadné nedostatky na obou stranách. 

TyfloCentra mohou b t student m se zrakov m handicapem prosp ná v podstat  dvojím 

zp sobem. Mohou jim bu  usnad ovat studium mimo jiné úpravou a digitalizací 

studijních materiál , nebo je mohou zapojit do projektu realizovaného za ú elem zv ení 

zam stnatelnosti osob se zrakov m posti ením. Oba druhy aktivit se jeví b t pro studenty 

nanejv  u ite né, av ak a  tímto v zkumem dojde k ov ení, nakolik jsou aktuální 

z perspektivy student  i pracovník  TyfloCenter. 

Agentury podporovaného zam stnání se za aly orientovat na pomoc zrakov  posti en m 

teprve v nedávné dob . Slu by, jejich  prost ednictvím mohou zrakov  posti ení získat  

a udr et si vhodné místo, se jeví p ínosné a mohou v jistém smyslu dopl ovat obdobné 

poslání TyfloCenter i ú ad  práce.  

Jako to vybrané zástupce z ad t ce zrakov  posti en ch student , p ípadn  erstv ch 

absolvent  n které z p ti zvolen ch moravsk ch univerzit (UTB Zlín, MU Brno, UP 

Olomouc, OU Ostrava, V B Ostrava) vás prosím o ú ast na rozhovoru, jeho  cílem bude 



 

 

podrobná charakteristika specifik pr b hu va eho vysoko kolského studia. Otázky 

rozhovoru jsou otev ené, n které z nich obsahují nabídku alternativních odpov dí, je  

mohou b t obohaceny o va e vlastní vyjád ení. Zaru uji, e data získaná z rozhovoru 

nebudou ádn m zp sobem zneu ita a poslou í pouze za ú elem vyhotovení diplomové 

práce na zmín né téma. Va e anonymita bude rovn  zachována, jako to respondent m 

vám p id lím po adová ísla, p ípadn  zm ním jména, budu-li muset n jaká pou ít kv li 

p ehlednosti. Rozhovor bude uskute n n po dohod  s vámi – spole n  ur íme termín  

i zp sob jeho konání (formou osobní sch zky, p es telefon, p es Skype). Nebude-li mo né 

z jak chkoli d vod  s vámi hovo it, a vy se p esto budete chtít pod lit o své jist  cenné 

post ehy a zku enosti, formulá  rozhovoru vám lze zaslat elektronickou po tou a vy s ním 

m ete pracovat jako s dotazníkem.  

V p ípad , e rozhovor mezi vámi a mnou prob hne, bych vás ráda po ádala o svolení 

zve ejnit jeho plné zn ní v p íloze své diplomové práce. Ud luji vám právo seznámit se 

s v sledky v zkumu a celou prací, projevíte-li zájem. 

Rozhodnete-li se stát respondenty realizovaného v zkumu, ji  nyní vám d kuji za ochotu 

spolupracovat. Va e p ání na v zkumu se nepodílet p itom pln  respektuji. 

V p ípad  jak chkoli otázek i nejasností z va í strany m , prosím, neváhejte kontaktovat! 

     Na podn tnou a obohacující spolupráci se t í 

 

     Petra Zlámalová 

 

Kontaktní údaje: 

Telefon: 577222438 

Mobil:  737480331 

Email:  petra.zlamalova@tiscali.cz 

Skype:  petra.zlamalova 

 

 

 



 

 

Otázky k rozhovoru s t ce zrakov  posti en mi studenty, p ípadn  

erstv mi absolventy vysoké koly 

 

A) Obecné informace 

 

1. Stupe  zrakového posti ení: 

- totální slepota 

- praktická slepota 

 

2. Doba a p í iny vzniku zrakové vady: 

- zrakové posti ení vrozené 

- zrakové posti ení získané 

 

3. Typ absolvované st ední koly: 

- st ední kola speciální 

- st ední kola b ná 

 

4. Druh a název st ední koly, konkrétní obor: 

- gymnázium 

- konzervato  

- st ední kola s pedagogick m zam ením 

- jiná (dopi te): 

 

5. P ípadné dal í formy absolvovaného vzd lání p ed vysokou kolou: 

- vy í odborná kola (název, obor) 

- jazyková kola (cizí jazyk/y) 

- jiné (dopi te): 



 

 

 

6. Jazyková p íprava p ed zahájením studia na vysoké kole: 

- cizí jazyky, jimi  se plynule dorozumíte (dopi te): 

- stupe  jazykov ch znalostí (dle vlastního uvá ení) 

 

B) V b r vysoké koly a studijního oboru: 

 

1. Jak dlouho (od kterého ro níku na st ední kole) jste uva oval/a o mo nosti studia na 

vysoké kole a volb  konkrétního oboru? 

 

2. Jaké faktory nejvíce ovlivnily Va i volbu? (M ete ozna it libovoln  po et 

alternativních odpov dí): 

- studijní v sledky 

- studijní zam ení / orientace (zájem o v eobecné p edm ty, humanitní p edm ty, 

p írodov dné p edm ty) 

- rady a zku enosti jin ch student  i absolvent  (nevidom ch nebo vidících) 

- rady v chovného poradce, t ídního u itele nebo jin ch len  pedagogického sboru 

- rady a názory rodiny 

- rady a názory odborník  (SPC, pedagogicko-psychologická poradna, TyfloCentrum) 

- vyhlídka na dobré a zajímavé pracovní uplatn ní v oboru 

- jiné (dopi te): 

 

3. Jak m zp sobem jste se v dob  p ed podáním p ihlá ky seznamoval/a s prezentací 

vhodn ch vysok ch kol a obor ? (M ete ozna it libovoln  po et alternativních odpov dí 

a doplnit je vlastními post ehy i zku enostmi): 

- informace z tisku (U itelské noviny, p ílohy Lidov ch novin nebo MF Dnes) 

- internetové stránky vysok ch kol 



 

 

- ve ejné prezentace vysok ch kol (Gaudeámus) 

- dny otev en ch dve í na vysok ch kolách 

- jiné (dopi te): 

 

4. Které vysoké koly a obory se dostaly do Va eho u ího v b ru a co ur ovalo kritéria 

jejich atraktivnosti? 

 

5. Kolik p ihlá ek ke studiu a na jaké vysoké koly jste podal/a a v jaké form  jste je 

vypl oval/a (písemn , elektronicky)? 

 

6. Uvedl/a jste na p ihlá ce stupe  svého handicapu? Pokud ano, jak m zp sobem na tuto 

skute nost reagovala univerzita? (M ete ozna it libovoln  po et alternativních odpov dí): 

- kontaktovala m  p íslu ná fakulta 

- spojili se se mnou pracovníci podp rného univerzitního centra 

- jiné (dopi te): 

 

7. Jak se odvíjely události spojené s p ijímacím ízením na vysokou kolu, jestli e jste se 

na p ihlá ce o svém handicapu nezmínil/a a p íslu ná fakulta i podp rné univerzitní 

centrum se o n m dozv d lo dodate n ? 

 

8. Kolik p ijímacích ízení jste absolvoval/a? Jak m zp sobem probíhala? (M ete ozna it 

libovoln  po et alternativních odpov dí a doplnit je o vlastní post ehy i zku enosti): 

- p ijímací zkou ky obsahovaly ústní / písemnou ást (up esn te) 

- zkou ky jsem skládal/a v prostorách podp rného univerzitního centra / p íslu né fakulty 

 - zadání mi bylo / nebylo upraveno do p ijatelné a srozumitelné formy 

- pou íval/a jsem technické vybavení podp rného univerzitního centra / vlastní technické 

vybavení (uve te konkrétní pom cky) 

- byla / nebyla p i pr b hu p ijímacích zkou ek zaji t na jakákoli asistence (up esn te): 



 

 

- p i p ijímacím ízení jsem se setkal/a / nesetkal/a s potí emi (uve te jejich druh) 

- pracovníci fakulty i podp rného univerzitního centra mi byli / nebyli nápomocni p i 

p ípadn ch potí ích 

- jiné (dopi te): 

 

9. Na kter  studijní obor / které studijní obory jste byl/a p ijat/a? Konkretizujte. 

 

10. Pokud jste byl/a p ijat/a na více studijních obor , pro kter  jste se rozhodl/a a z jak ch 

d vod ? 

 

C) Pr b h vysoko kolského studia 

 

1. Pro úplnost uve te detaily o svém studijním zam ení: 

- název vysoké koly a fakulty 

- název studijního programu / studijního oboru 

- typ a délka studia (bakalá ské / magisterské / doktorantské) 

- forma studia (prezen ní / distan ní / kombinovaná) 

- pr b h studia (ro ník, ve kterém nyní jste / ve kterém roce jste absolvoval/a) 

- studijní obor m ete z vlastní perspektivy blí e popsat (které p edm ty byly/jsou jeho 

sou ástí, v em byl/je pro Vás obor p ínosn  a atraktivní apod.). 

 

2. Jak jste zvládl/a p echod ze st ední na vysokou kolu? inilo / iní Vám problémy 

adaptovat se na odli n  zp sob studia a zcela jiné nároky, ne  jste doposud znal/a? 

Charakterizujte, v em jste spat oval/a hlavní odli nosti a zm ny, které do Va eho ivota 

vysoko kolské studium p ineslo. 

 

3. Jestli e jste se v pr b hu studia setkal/a / nebo se stále setkáváte s n jak mi adapta ními 

t kostmi i nedostatky, konkretizujte je (v em podle Vás spo ívaly / spo ívají)? 



 

 

 

4. Kdo a jak m zp sobem Vám pomáhá / pomáhal vzniklé nesnáze e it? 

- pracovníci fakulty (studijní odd lení, profeso i) 

- pracovníci podp rného univerzitního centra (funguje-li p i kole) 

- spolustudující kolegové 

- rodina 

- já sám/a (jak m zp sobem) 

- jiné (dopi te): 

 

5. Je-li p i univerzit , na ní  studujete / jste studoval/a, z ízeno podp rné univerzitní 

centrum, uve te, zda a v jak ch oblastech jste se obracel/a / se obracíte na jeho pracovníky 

s prosbou o radu a pomoc. (M ete ozna it libovoln  po et alternativních odpov dí): 

- prostorová orientace a samostatn  pohyb v areálu univerzity a nejbli ím okolí 

- zaji ování studijní literatury a její úprava (digitalizace, tisk do Braillova písma, 

nahrávky) 

- spolupráce s vyu ujícími 

- skládání ro níkov ch zkou ek v prostorách st ediska s vyu itím jeho technického 

vybavení 

- pomoc p i úprav  ro níkov ch, bakalá sk ch, magistersk ch i diserta ních prací 

- pomoc p i práci s webov m rozhraním univerzity (informa ní systém, p edzápis, 

p ihlá ení na termín zkou ky) 

- zácvik v obsluze PC s hlasov m i hmatov m v stupem 

- dopl ující jazykové kurzy, programy celo ivotního vzd lávání 

- jiné (dopi te): 

 

6. Byly / jsou slu by podp rného univerzitního centra, které jste vyu íval/a / vyu íváte, pro 

Vás p ínosné? Jestli e ano, uve te, v jak ch ohledech a které z nich jste nejvíce vyu íval/a 

/ vyu íváte. 



 

 

 

7. Jestli e jste m l/a / máte ke slu bám podp rného univerzitního centra p ipomínky, 

konkretizujte je a uve te, jak je st edisko e ilo / e í a jak jste Vy sám/sama p isp l/a / 

p ispíváte k jejich e ení.  

 

8. Roz í il/a nebo zkvalitnil/a byste n které slu by poskytované podp rn m univerzitním 

centrem? Pokud ano, uve te, které konkrétn  a jak m zp sobem. Pokud ne, zd vodn te, 

pro  byste je ponechal/a v sou asné podob . 

 

9. Jesttli e je podp rné univerzitní centrum p i Va í univerzit  ustaveno a Vy jste jeho 

slu by nevyu íval/a / nevyu íváte, uve te, z jak ch d vod . 

 

10. Jestli e podp rné centrum p i Va í univerzit  nefunguje, uve te, zda byste jeho 

existenci uvítal/a a v em konkrétn  by Vám mohlo usnadnit studium. 

 

11. Mohl/a jste se / m ete se s n kter mi ze sv ch po adavk  obrátit na st edisko 

TyfloCentra p sobící v regionu, v n m  se nachází Va e univerzita? Pokud ano, 

konkretizujte je, p ípadn  uve te, jaké slu by Vám TyfloCentrum mohlo / m e 

nabídnout. (M ete ozna it libovoln  po et alternativních odpov dí a doplnit je vlastními 

post ehy i zku enostmi): 

- úprava studijní literatury (digitalizace, tisk do bodového písma, po izování audionahrávek 

text  apod.) 

- zácvik v obsluze PC s hlasov m i hmatov m v stupem 

- dopl ující kurzy cizích jazyk  

- r zné asisten ní slu by (asistence p i p edná kách i seminá ích, doprovod v areálu koly 

a okolí apod.) 

- jiné (dopi te): 

 



 

 

12. Charakterizujte nále itosti pr b hu vysoko kolsk ch p edná ek a seminá , jich  se 

ú astníte / jste se ú astnil/a. Popis m ete zobecnit na v echny p edná ky, nebo 

specifikovat pro Vámi zvolené p edná ky zvlá . (M ete ozna it libovoln  po et 

alternativních odpov dí a doplnit je vlastními post ehy a zku enostmi): 

- p edná ející byli / nebyli informováni p edem o mé p ítomnosti ve studijní skupin  

- p edná ející kombinovali / nekombinovali metodu klasického v kladu s pou íváním 

po íta ov ch prezentací látky, dataprojektoru a promítacích fólií 

- p edná ející p izp sobovali / nep izp sobovali v klad látky m m pot ebám  

a po adavk m (v em vycházel / nevycházel vst íc) 

- p edná ející mi poskytovali / neposkytovali vlastní studijní materiály v elektronické 

podob  i ve form  audionahrávky 

- bylo / nebylo mi umo n no stahovat si materiály v elektronické podob  z webov ch 

stránek univerzity 

- p edná ející spolupracovali / nespolupracovali s podp rn m univerzitním centrem 

- p i p edná ce mi pomáhali / nepomáhali kolegové ze studijní skupiny (v em konkrétn ) 

- p i p edná ce mi pomáhal / nepomáhal p id len  asistent (jak m zp sobem) 

- p edná ku jsem si zaznamenával/a s vyu itím vlastních kompenza ních pom cek (jak ch 

konkrétn ) 

- kompenza ní pom cky mi zap j ilo / nezap j ilo podp rné univerzitní centrum (jaké 

pom cky) 

- p edná ky jsem se zpravidla zú ast oval/a / nezú ast oval/a (pokud ne, z jak ch d vod ) 

- jiné charakteristiky (dopi te): 

 

13. Popi te zp sob, jak m skládáte / jste skládal/a ro níkové zkou ky. Charakteristiky 

m ete zobecnit na v echny zkou ky, nebo na Vámi vybrané zkou ky zvlá . (M ete 

ozna it libovoln  po et alternativních odpov dí a doplnit je vlastními post ehy i 

zku enostmi): 

- ústní zkou ky jsem skládal/a v dy ústn  a písemné v dy písemn  (uve te v jimky) 



 

 

- zkou ky jsem skládal/a ve vypsan ch termínech / domlouval/a jsem si speciální termíny 

se zkou ejícím 

- písemné zkou ky jsem skládal/a / neskládal/a v prostorách podp rného univerzitního 

centra 

- p i písemn ch zkou kách jsem pou íval/a vlastní pom cky / vybavení podp rného 

univerzitního centra 

- podp rné univerzitní centrum p izp sobilo / nep izp sobilo zkou ky podle m ch pot eb  

a po adavk  

- zkou ející spolupracovali / nespolupracovali p i p íprav  zkou ek s podp rn m 

univerzitním centrem 

- jiné charakteristiky (dopi te): 

 

14. Splnilo studium Va e p ání, pot eby, po adavky a nároky? Konkretizujte pozitivní  

i negativní odpov . Co byste na pr b hu studia zm nil/a? Doporu il/a byste na základ  

vlastních zku eností studium na Vámi zvolené univerzit  (ve Vámi zvoleném studijním 

oboru) jinému nevidomému studentovi? Zd vodn te svoji odpov . 

 

D) Návaznost zvoleného studijního oboru na mo nosti pracovního uplatn ní 

 

1. Zajímáte se / zajímal/a jste se v pr b hu studia o mo nosti pracovního uplatn ní 

ve svém oboru? Pokud ano, jak m zp sobem? Pokud ne, z jak ch d vod ?  

 

2. Myslíte, e jste zvolil/a obor sk tající dobré ance na nalezení pro Vás vhodného 

zam stnání? Konkretizujte pozitivní i negativní odpov . 

 

3. Jak si p edstavujete své uplatn ní na otev eném trhu práce? Jakou profesi byste cht l/a 

vykonávat? Zd vodn te volbu této profese a konkretizujte své p edstavy, nároky, pot eby  

a po adavky s ní spojené. 

 



 

 

4. Jste v p ípad  nemo nosti realizovat se ve Vámi po adované profesi ochoten/na  

i schopen/na p ehodnotit své po adavky, akceptovat r zné alternativy nabízen ch 

pracovních míst a p izp sobit se nárok m potenciálních zam stnavatel ? Konkretizujte 

svoji odpov . 

 

5. Uve te, co byste mohl/a potenciálnímu zam stnavateli nabídnout, ím mu m ete 

prosp t.  

 

6. Víte, jak se ucházet o zam stnání? Kam byste se obrátil/a s prosbou o radu i pomoc, 

kdybyste si nev d l/a rady s n kterou z následujících nabízen ch alternativ: 

- umím / neumím sestavit ádost o pracovní místo 

- umím / neumím sestavit strukturovan  ivotopis 

- umím / neumím sestavit motiva ní dopis 

- vím / nevím, jak se p ipravit na pracovní pohovor (zji t ní informací o zam stnavateli, 

vhodné oble ení, vhodná komunikace apod.) 

 

7. Jak byste si po ínal/a p i hledání práce? Uve te, zda byste se ídil/a t mito nabízen mi 

alternativami a zd vodn te pozitivní i negativní odpov : 

- zaregistroval/a / nezaregistroval/a bych se do evidence uchaze  o zam stnání na ú ad  

práce 

- spoléhal/a / nespoléhal/a bych v hradn  na pomoc ú adu práce 

- zji oval/a / nezji oval/a bych si informace o voln ch místech na internetu nebo v tisku 

- podal/a / nepodal/a bych si inzerát na internet i do tisku 

- rozesílal/a / nerozesílal/a bych ádosti o zam stnání a své ivotopisy do firem, o kter ch 

bych si myslel/a, e mi mohou nabídnout vhodnou pracovní pozici 

- po ádal/a / nepo ádal/a bych o pomoc p átele a známé 

- obrátil/a / neobrátil/a bych se s prosbou o pomoc na instituce pomáhající zrakov  

posti en m najít práci (na jaké a v em konkrétn ) 



 

 

- jiné alternativy (dopi te): 

 

8. Jak byste postupoval/a v p ípad  opakovaného neúsp chu p i hledání zam stnání? 

(M ete ozna it libovoln  po et alternativních odpov dí a doplnit je vlastními post ehy i 

zku enostmi): 

- studoval/a / nestudoval/a bych jin  vysoko kolsk  obor (jak ) 

- nastoupil/a / nenastoupil/a bych na jazykovou kolu (jaké jazyky) 

 

9. Zvá il/a byste mo nost p ípadné rekvalifikace ve Vám blízkém nebo zcela jiném oboru? 

Pokud ano, za jak ch podmínek? Up ednostnil/a byste absolvování rekvalifikace v rámci 

program  realizovan ch ú ady práce, nebo v rekvalifika ním st edisku ur eném p ímo pro 

zrakov  posti ené klienty? Zd vodn te svou pozitivní i negativní odpov . 

 

10. Je Vám známo, e n která TyfloCentra a agentury podporovaného zam stnání po ádají 

projekty na zv ení zam stnatelnosti osob se zrakov m posti ením? Uva oval/a byste o 

ú asti v takovém projektu? V em konkrétn  by Vám mohla b t podpora ze strany 

TyfloCentra i agentury u ite ná? Pokud máte zku enosti s ú astí v takovém projektu, 

uve te je. 

 

11. Byl/a byste ochoten/na p est hovat se za prací do jiného m sta i jiné obce? Pokud 

ano, za jak ch podmínek? Pokud ne, z jak ch d vod ? 

 

12. Jestli e ji  máte jakékoli zku enosti s hledáním zam stnání i s v konem konkrétního 

povolání, uve te je.  

 

13. Domníváte se, e Vám studium na V  poskytlo praktické v domosti vyu itelné p i 

hledání zam stnání i v konu budoucího povolání? Pokud ano, uve te, jaké. Pokud ne, 

uve te, jaké v domosti byste uvítal/a a jak byste si roz í il/a ty stávající. 

 



 

 

14. Myslíte, e Va e V  p izp sobuje nápl  sv ch studijních obor  po adavk m trhu 

práce? Zd vodn te svoji pozitivní i negativní odpov . 

 



 

 

P ÍLOHA P II: PR VODNÍ DOPIS A FORMULÁ  DOTAZNÍKU 

PRO PRACOVNÍKY PODP RN CH UNIVERZITNÍCH CENTER 

 

Vá ení pracovníci podp rn ch univerzitních center, 

 

jmenuji se Petra Zlámalová a jsem studentkou druhého ro níku navazujícího 

magisterského studia programu Specializace v pedagogice a oboru Sociální pedagogika na 

Univerzit  Tomá e Bati ve Zlín .  

V sou asné dob  pí i diplomovou práci na téma Charakteristika n kter ch specifik 

pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  na vybran ch 

vysok ch kolách v R se zam ením na moravské univerzity.  

Teoretická ást této práce pojednává o klasifikaci zrakového posti ení, o nevidomosti 

jako to jeho nejt í form , o socializaci a integraci jedince se zrakov m posti ením a o 

psychologickém pohledu na jeho osobnost. St ejní kapitola tohoto oddílu je v nována 

formálnímu vzd lávacímu systému zrakov  posti en ch se zam ením na charakteristiku 

speciálního i b ného základního a st edního kolství, jako  i na popis pr b hu  

a nále itostí studia osob se zrakov m handicapem na univerzit . Stranou nez stává ani 

zmínka o zvlá tnostech za le ování t ce zrakov  posti en ch do pracovního procesu. 

Záv re nou kapitolu z teorie tvo í p ehled organizací zab vajících se pomocí studujícím  

i dosp l m zrakov  posti en m. Jmenovit  jde o instituce jako SONS, Tyfloservis  

a TyfloCentrum, podp rná univerzitní centra, rekvalifika ní st ediska ur ená v hradn  

zrakov  posti en m osobám a agentury podporovaného zam stnání. 

Jádrem praktické ásti diplomové práce je smí en  v zkum s kvalitativní prvky. Klade si 

za cíl vysti ení specifik studia ú elov  vybran ch t ce zrakov  posti en ch student  na 

p ti zám rn  zvolen ch moravsk ch univerzitách v návaznosti na mo nosti následného 

pracovního uplatn ní. Na problematiku bude nazíráno ze ty  úhl  pohledu: zajímá m  

stanovisko samotn ch t ce zrakov  posti en ch student , podp rn ch univerzitních 

center, TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání. Z jak ch d vod  soust e uji 

svou pozornost práv  na tyto ty i subjekty?  

Kdo jin  by mohl poskytnout více d le it ch, p ízna n ch, konkrétních a obohacujících 

informací o pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  ne  oni 



 

 

sami. Práv  oni by m li b t nejlépe schopni vyjád it, s jak mi nedostatky se p i studiu 

setkávají, kdo jim je pomáhá e it, s ím jsou spokojeni nebo eho se jim naopak 

nedostává. M li by um t vystihnout p ínos a v znam práce podp rn ch univerzitních 

center, jestli e jim byla dána mo nost vyu ívat jejich slu eb. Ti, kte í se na tato st ediska 

s prosbou o radu i pomoc obrátit nemohli, si jsou dob e v domi, jak se jim bez nich 

studovalo a zda by jejich podporu pot ebovali i nikoli. Na zrakov  posti en ch studentech 

také spo ívá odhad i úsudek, zda si zvolili takov  obor, kter  by jim poskytl atraktivní 

pracovní uplatn ní, je  by je bavilo a dávalo jejich ivotu smysl. Budou to op t oni, jich  

se dotá i, zda ji  p i studiu uva ovali o mo ném budoucím pracovním uplatn ní, jak m 

zp sobem by postupovali p i hledání zam stnání, na které instituce by se v p ípad  pot eby 

obrátili o radu, zda by neváhali vyu ít projekt  TyfloCenter i slu eb agentur 

podporovaného zam stnání, za jak ch podmínek by zvá ili rekvalifikaci, p ípadn  se byli 

ochotni odst hovat za prací do jiného m sta nebo obce. 

Pracovníci podp rn ch univerzitních center se specializují na pomoc t ce zrakov  

posti en m student m p i usnadn ní jejich samostatného studia na vysoké kole. Jsou na 

tuto práci vy koleni, disponují k ní odborn mi znalostmi i „lidsk mi“ p edpoklady. V dí, 

jaké slu by je t eba student m se zrakov m posti ením nabízet, aby byl zaji t n pokud 

mo no hladk  pr b h jejich studia. Je jim známo, jakou podporu z jejich strany tito 

studenti nejvíce oce ují, jaké negativní postoje k ní zaujímají a jak mi prost edky by se 

m ly e it p ípadné nedostatky na obou stranách. 

TyfloCentra mohou b t student m se zrakov m handicapem prosp ná v podstat  dvojím 

zp sobem. Mohou jim bu  usnad ovat studium mimo jiné úpravou a digitalizací 

studijních materiál , nebo je mohou zapojit do projektu realizovaného za ú elem zv ení 

zam stnatelnosti osob se zrakov m posti ením. Oba druhy aktivit se jeví b t pro studenty 

nanejv  u ite né, av ak a  tímto v zkumem dojde k ov ení, nakolik jsou aktuální 

z perspektivy student  i pracovník  TyfloCenter. 

Agentury podporovaného zam stnání se za aly orientovat na pomoc zrakov  posti en m 

teprve v nedávné dob . Slu by, jejich  prost ednictvím mohou zrakov  posti ení získat  

a udr et si vhodné místo, se jeví p ínosné a mohou v jistém smyslu dopl ovat obdobné 

poslání TyfloCenter i ú ad  práce. 

Jako to zástupce z ad pracovník  ty  vybran ch podp rn ch center p sobících p i 

ty ech moravsk ch univerzitách vás touto cestou prosím o vypln ní dotazníku, jeho  



 

 

cílem bude zji t ní, je-li podpora t ce zrakov  posti en ch student  p i samostatném 

vysoko kolském studiu z va í strany p ínosná. Otázky dotazníku jsou otev ené, n které 

z nich obsahují nabídku alternativních odpov dí, je  mohou b t obohaceny o va e vlastní 

vyjád ení. Zaru uji, e data získaná z dotazníku nebudou ádn m zp sobem zneu ita  

a poslou í pouze za ú elem vyhotovení diplomové práce na zmín né téma. Va e 

anonymita bude rovn  zachována. V p ípad , e se vypln ním dotazníku zapojíte do 

v zkumu, bych vás ráda po ádala o svolení zve ejnit jeho plné zn ní v p íloze své 

diplomové práce. Ud luji vám právo seznámit se s v sledky v zkumu a celou prací, 

projevíte-li zájem. 

Vypln n  dotazník za lete, prosím, zp t na ní e uvedenou emailovou adresu nejpozd ji do 

4. dubna v etn . 

Rozhodnete-li se stát respondenty realizovaného v zkumu, ji  nyní vám d kuji za ochotu 

spolupracovat. Va e p ání na v zkumu se nepodílet p itom pln  respektuji. 

V p ípad  jak chkoli otázek i nejasností z va í strany m , prosím, neváhejte kontaktovat! 

 

     Na podn tnou a obohacující spolupráci se t í 

 

     Petra Zlámalová 

 

Kontaktní údaje: 

Telefon: 577222438 

Mobil:  737480331 

Email:  petra.zlamalova@tiscali.cz 

Skype:  petra.zlamalova 

 

 

 

 



 

 

Dotazník pro podp rná univerzitní centra 

 

1. Jaké d vody i pohnutky vedly Va e centrum k orientaci Vámi poskytovan ch  slu eb 

na podporu samostatného studia t ce zrakov  posti en ch 

 

2. Zam ujete se na pomoc této skupin  handicapovan ch ji  od svého vzniku, nebo se toto 

zam ení vyprofilovalo postupem doby? 

 

3. Studenti se zrakov m posti ením 

3a. Kolik zrakov  posti en ch student  v sou asné dob  studuje na univerzit , p i ní  

p sobí Va e st edisko?  

3b. Kolika z nich nyní poskytujete své slu by?  

3c. Jestli e n kte í zrakov  posti ení studenti Va e slu by nevyu ívají, uve te, z jak ch 

d vod  (z Va eho pohledu). 

 

4. Jaké druhy slu eb m ete nabídnout student m s t k m zrakov m posti ením 

studujícím na univerzit , p i ní  p sobíte? 

 

5. Poskytujete své slu by i student m z jin ch univerzit, p ípadn  ák m st edních kol?  

5a. Pokud ano, konkretizujte, o které slu by se jedná.  

5b. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod . 

 

6. Jaké slu by jsou t ce zrakov  posti en mi studenty nej ast ji po adovány? 

 

7. Vzná ejí t ce zrakov  posti ení studenti k Va í práci p ipomínky?  

7a. Pokud ano, eho se t kají?  

7b. Jak m zp sobem se je sna íte e it?  



 

 

7c. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  nemají námitek (z Va eho pohledu). 

 

8. Inspirují Vás nám ty a po adavky t ce zrakov  posti en ch student  nebo jin ch osob 

k roz i ování a zkvalit ování Va ich slu eb?  

8a. Pokud ano, uve te konkrétní nám ty a uve te, odkud pocházejí.  

8b. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  se nám ty neinspirujete. 

 

9. Spolupracujete na poli poskytování sv ch slu eb i s jin mi univerzitními st edisky?  

9a. Pokud ano, uve te konkrétní p íklady této spolupráce.  

9b. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  s nimi nespolupracujete. 

 

10. Zam uje se Va e innost i na pomoc t ce zrakov  posti en m student m p i hledání 

vhodného pracovního uplatn ní?  

10a. Pokud ano, uve te, jak m zp sobem.  

10b. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  tomu tak není. 

 

11. Domníváte se, e byste Vy sami mohli své slu by n jak roz í it i zkvalitnit?  

11a. Pokud ano, uve te konkrétní p íklady.  

11b. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  nikoli. 

 



 

 

P ÍLOHA P III: PR VODNÍ DOPIS A FORMULÁ  DOTAZNÍKU 

PRO PRACOVNÍKY TYFLOCENTER 

 

Vá ení pracovníci TyfloCenter, 

 

jmenuji se Petra Zlámalová a jsem studentkou druhého ro níku navazujícího 

magisterského studia programu Specializace v pedagogice a oboru Sociální pedagogika na 

Univerzit  Tomá e Bati ve Zlín .  

V sou asné dob  pí i diplomovou práci na téma Charakteristika n kter ch specifik 

pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  na vybran ch 

vysok ch kolách v R se zam ením na moravské univerzity.  

Teoretická ást této práce pojednává o klasifikaci zrakového posti ení, o nevidomosti 

jako to jeho nejt í form , o socializaci a integraci jedince se zrakov m posti ením  

a o psychologickém pohledu na jeho osobnost. St ejní kapitola tohoto oddílu je v nována 

formálnímu vzd lávacímu systému zrakov  posti en ch se zam ením na charakteristiku 

speciálního i b ného základního a st edního kolství, jako  i na popis pr b hu  

a nále itostí studia osob se zrakov m handicapem na univerzit . Stranou nez stává ani 

zmínka o zvlá tnostech za le ování t ce zrakov  posti en ch do pracovního procesu. 

Záv re nou kapitolu z teorie tvo í p ehled organizací zab vajících se pomocí studujícím  

i dosp l m zrakov  posti en m. Jmenovit  jde o instituce jako SONS, Tyfloservis  

a TyfloCentrum, podp rná univerzitní centra, rekvalifika ní st ediska ur ená v hradn  

zrakov  posti en m osobám a agentury podporovaného zam stnání. 

Jádrem praktické ásti diplomové práce je smí en  v zkum s kvalitativní prvky. Klade  

si za cíl vysti ení specifik studia ú elov  vybran ch t ce zrakov  posti en ch student   

na p ti zám rn  zvolen ch moravsk ch univerzitách v návaznosti na mo nosti následného 

pracovního uplatn ní. Na problematiku bude nazíráno ze ty  úhl  pohledu: zajímá m  

stanovisko samotn ch t ce zrakov  posti en ch student , podp rn ch univerzitních 

center, TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání. Z jak ch d vod  soust e uji 

svou pozornost práv  na tyto ty i subjekty?  

Kdo jin  by mohl poskytnout více d le it ch, p ízna n ch, konkrétních a obohacujících 

informací o pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  ne  oni 



 

 

sami. Práv  oni by m li b t nejlépe schopni vyjád it, s jak mi nedostatky se p i studiu 

setkávají, kdo jim je pomáhá e it, s ím jsou spokojeni nebo eho se jim naopak 

nedostává. M li by um t vystihnout p ínos a v znam práce podp rn ch univerzitních 

center, jestli e jim byla dána mo nost vyu ívat jejich slu eb. Ti, kte í se na tato st ediska 

s prosbou o radu i pomoc obrátit nemohli, si jsou dob e v domi, jak se jim bez nich 

studovalo a zda by jejich podporu pot ebovali i nikoli. Na zrakov  posti en ch studentech 

také spo ívá odhad i úsudek, zda si zvolili takov  obor, kter  by jim poskytl atraktivní 

pracovní uplatn ní, je  by je bavilo a dávalo jejich ivotu smysl. Budou to op t oni, jich  

se dotá i, zda ji  p i studiu uva ovali o mo ném budoucím pracovním uplatn ní, jak m 

zp sobem by postupovali p i hledání zam stnání, na které instituce by se v p ípad  pot eby 

obrátili o radu, zda by neváhali vyu ít projekt  TyfloCenter i slu eb agentur 

podporovaného zam stnání, za jak ch podmínek by zvá ili rekvalifikaci, p ípadn  se byli 

ochotni odst hovat za prací do jiného m sta nebo obce. 

Pracovníci podp rn ch univerzitních center se specializují na pomoc t ce zrakov  

posti en m student m p i usnadn ní jejich samostatného studia na vysoké kole. Jsou na 

tuto práci vy koleni, disponují k ní odborn mi znalostmi i „lidsk mi“ p edpoklady. V dí, 

jaké slu by je t eba student m se zrakov m posti ením nabízet, aby byl zaji t n pokud 

mo no hladk  pr b h jejich studia. Je jim známo, jakou podporu z jejich strany tito 

studenti nejvíce oce ují, jaké negativní postoje k ní zaujímají a jak mi prost edky by se 

m ly e it p ípadné nedostatky na obou stranách. 

TyfloCentra mohou b t student m se zrakov m handicapem prosp ná v podstat  dvojím 

zp sobem. Mohou jim bu  usnad ovat studium mimo jiné úpravou a digitalizací 

studijních materiál , nebo je mohou zapojit do projektu realizovaného za ú elem zv ení 

zam stnatelnosti osob se zrakov m posti ením. Oba druhy aktivit se jeví b t pro studenty 

nanejv  u ite né, av ak a  tímto v zkumem dojde k ov ení, nakolik jsou aktuální 

z perspektivy student  i pracovník  TyfloCenter. 

Agentury podporovaného zam stnání se za aly orientovat na pomoc zrakov  posti en m 

teprve v nedávné dob . Slu by, jejich  prost ednictvím mohou zrakov  posti ení získat  

a udr et si vhodné místo, se jeví p ínosné a mohou v jistém smyslu dopl ovat obdobné 

poslání TyfloCenter i ú ad  práce. 

Jako to zástupce z ad pracovník  vybran ch TyfloCenter p sobících ve zlínském, 

olomouckém, jihomoravském a severomoravském regionu vás touto cestou prosím  



 

 

o vypln ní dotazníku, jeho  cílem bude objasn ní va í role v procesu usnadn ní 

samostatného vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  a zvy ování 

jejich uplatnitelnosti na otev eném trhu práce formou ú asti ve vámi realizovaném 

projektu. Otázky dotazníku jsou otev ené, n které z nich obsahují nabídku alternativních 

odpov dí, je  mohou b t obohaceny o va e vlastní vyjád ení. Zaru uji, e data získaná 

z dotazníku nebudou ádn m zp sobem zneu ita a poslou í pouze za ú elem vyhotovení 

diplomové práce na zmín né téma. Va e anonymita bude rovn  zachována. V p ípad , e 

se vypln ním dotazníku zapojíte do v zkumu, bych vás ráda po ádala o svolení zve ejnit 

jeho plné zn ní v p íloze své diplomové práce. Ud luji vám právo seznámit se s v sledky 

v zkumu a celou prací, projevíte-li zájem. 

Vypln n  dotazník za lete, prosím, zp t na ní e uvedenou emailovou adresu nejpozd ji do 

4. dubna v etn . 

Rozhodnete-li se stát respondenty realizovaného v zkumu, ji  nyní vám d kuji za ochotu 

spolupracovat. Va e p ání na v zkumu se nepodílet p itom pln  respektuji. 

V p ípad  jak chkoli otázek i nejasností z va í strany m , prosím, neváhejte kontaktovat! 

 

     Na podn tnou a obohacující spolupráci se t í 

 

     Petra Zlámalová 

 

Kontaktní údaje: 

Telefon: 577222438 

Mobil:  737480331 

Email:  petra.zlamalova@tiscali.cz 

Skype:  petra.zlamalova 

 

 

 



 

 

Dotazník pro TyfloCentra 

 

1. Realizovali jste nebo realizujete v sou asné dob  projekt zam en  na zv ení 

zam stnatelnosti osob s t k m zrakov m posti ením? 

 

2.  Pokud ano, uve te, odkud vze el podn t pro jeho realizaci? 

 

3. Jak m zp sobem se klienti na vás obracejí nebo jak m zp sobem na n  získáváte 

kontakt? 

- klienti se na vás obracejí sami  

- klienti jsou vám doporu eni (k m) 

- vy sami klienty aktivn  vyhledáváte (jak m zp sobem) 

- jiné (dopi te): 

 

4. Je pro ú ast v projektu nutná registrace?  

4a. Pokud ano, popi te její pr b h a zp sob.  

4b. Pokud ne, vysv tlete, pro  nejsou zájemci o slu bu registrováni. 

 

5. Charakterizujte poslání, cíl a nápl  projektu. 

- doba trvání projektu 

- fáze realizace, v ní  se projekt nachází (po átek, pln  rozkv t, záv r apod.) 

- kolikátá etapa (vlna) projektu 

- po et ú astník  (klient ) projektu 

- zám r uskute n ní projektu 

- cílová skupina, na ni  se projekt zam uje (absolventi st edních kol, studenti nebo 

absolventi vysok ch kol, lidé dlouhodob  nezam stnaní apod.) 

- konkrétní slu by (prost edky podpory a pomoci) 

- jiné charakteristiky projektu (dopi te): 

 

 



 

 

6. Charakterizujte úsp nost projektu: 

- kolik klient  projekt dokon ilo nebo dokon í (pokud n kte í odstoupili p ed asn  

nebo hodlají odstoupit, uve te, z jak ch d vod ) 

- kolika klient m se díky projektu poda ilo nalézt pracovní uplatn ní a na jak ch 

pozicích 

- hodláte projekt v p ípad , e byl úsp n , opakovat? 

- Jiné charakteristiky (dopi te): 

 

7. Byl nebo je projekt z pohledu klient  úsp n ?  

7a. Pokud ano, konkretizujte, v em byl pro klienty p ínosn .  

7b. Pokud ne, uve te, jaké p ipomínky klienti vzná eli a jak m zp sobem jste se 

sna ili / sna íte je e it a jak mohou sami klienti p isp t ke zdárnému pr b hu 

projektu? 

 

8. Jak hodnotíte vy sami projekt z hlediska úsp nosti? Myslíte, e by bylo mo né na 

projektu n co vylep it?  

8a. Pokud ano, uve te, jak byste projekt zkvalitnili.  

8b. Pokud ne, zd vodn te, pro  je jeho stávající podoba vyhovující. 

 

9. Pokud takov  projekt nerealizujete, uve te, z jak ch d vod . 

9a. Za jak ch podmínek byste takov  projekt mohli realizovat?  

9b. Podporujete-li t ce zrakov  posti ené p i hledání zam stnání jinou formou, 

popi te ji. 

 

10. Obracejí se na Vás t ce zrakov  posti ení vysoko kol tí studenti s prosbou  

o pomoc p i usnadn ní pr b hu jejich studia?  

10a. Pokud ano, jaké slu by jim konkrétn  poskytujete nebo m ete poskytnout?  

10b. Pokud ne, uve te, z jak ch d vod  Va i pomoc nevyhledávají.  

10c. Za jak ch podmínek byste jim takové slu by mohli poskytnout? 



 

 

 

11. Domníváte se, e jsou vysoko kol tí studenti s Vámi poskytovan mi slu bami 

spokojeni?  

11a. Pokud ano, uve te, jak m zp sobem je oce ují.  

11b. Pokud ne, uve te, jaké vzná ejí p ipomínky a jak m zp sobem se sna íte je e it. 

 

12. Domníváte se, e byste Vy sami mohli slu by poskytované t ce zrakov  

posti en m vysoko kolsk m student m n jak zkvalitnit i roz í it? 



 

 

P ÍLOHA P IV: PR VODNÍ DOPIS A FORMULÁ  DOTAZNÍKU 

PRO AGENTURY PODPOROVANÉHO ZAM STNÁNÍ 

 

Vá ení pracovníci agentur podporovaného zam stnání, 

 

jmenuji se Petra Zlámalová a jsem studentkou druhého ro níku navazujícího 

magisterského studia programu Specializace v pedagogice a oboru Sociální pedagogika na 

Univerzit  Tomá e Bati ve Zlín .  

V sou asné dob  pí i diplomovou práci na téma Charakteristika n kter ch specifik 

pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  na vybran ch 

vysok ch kolách v R se zam ením na moravské univerzity.  

Teoretická ást této práce pojednává o klasifikaci zrakového posti ení, o nevidomosti 

jako to jeho nejt í form , o socializaci a integraci jedince se zrakov m posti ením  

a o psychologickém pohledu na jeho osobnost. St ejní kapitola tohoto oddílu je v nována 

formálnímu vzd lávacímu systému zrakov  posti en ch se zam ením na charakteristiku 

speciálního i b ného základního a st edního kolství, jako  i na popis pr b hu  

a nále itostí studia osob se zrakov m handicapem na univerzit . Stranou nez stává ani 

zmínka o zvlá tnostech za le ování t ce zrakov  posti en ch do pracovního procesu. 

Záv re nou kapitolu z teorie tvo í p ehled organizací zab vajících se pomocí studujícím  

i dosp l m zrakov  posti en m. Jmenovit  jde o instituce jako SONS, Tyfloservis  

a TyfloCentrum, podp rná univerzitní centra, rekvalifika ní st ediska ur ená v hradn  

zrakov  posti en m osobám a agentury podporovaného zam stnání. 

Jádrem praktické ásti diplomové práce je smí en  v zkum s kvalitativními prvky. Klade 

si za cíl vysti ení specifik studia ú elov  vybran ch t ce zrakov  posti en ch student  na 

p ti zám rn  zvolen ch moravsk ch univerzitách v návaznosti na mo nosti následného 

pracovního uplatn ní. Na problematiku bude nazíráno ze ty  úhl  pohledu: zajímá m  

stanovisko samotn ch t ce zrakov  posti en ch student , podp rn ch univerzitních 

center, TyfloCenter a agentur podporovaného zam stnání. Z jak ch d vod  soust e uji 

svou pozornost práv  na tyto ty i subjekty?  

Kdo jin  by mohl poskytnout více d le it ch, p ízna n ch, konkrétních a obohacujících 

informací o pr b hu vysoko kolského studia t ce zrakov  posti en ch student  ne  oni 



 

 

sami. Práv  oni by m li b t nejlépe schopni vyjád it, s jak mi nedostatky se p i studiu 

setkávají, kdo jim je pomáhá e it, s ím jsou spokojeni nebo eho se jim naopak 

nedostává. M li by um t vystihnout p ínos a v znam práce podp rn ch univerzitních 

center, jestli e jim byla dána mo nost vyu ívat jejich slu eb. Ti, kte í se na tato st ediska 

s prosbou o radu i pomoc obrátit nemohli, si jsou dob e v domi, jak se jim bez nich 

studovalo a zda by jejich podporu pot ebovali i nikoli. Na zrakov  posti en ch studentech 

také spo ívá odhad i úsudek, zda si zvolili takov  obor, kter  by jim poskytl atraktivní 

pracovní uplatn ní, je  by je bavilo a dávalo jejich ivotu smysl. Budou to op t oni, jich  

se dotá i, zda ji  p i studiu uva ovali o mo ném budoucím pracovním uplatn ní, jak m 

zp sobem by postupovali p i hledání zam stnání, na které instituce by se v p ípad  pot eby 

obrátili o radu, zda by neváhali vyu ít projekt  TyfloCenter i slu eb agentur 

podporovaného zam stnání, za jak ch podmínek by zvá ili rekvalifikaci, p ípadn  se byli 

ochotni odst hovat za prací do jiného m sta nebo obce. 

Pracovníci podp rn ch univerzitních center se specializují na pomoc t ce zrakov  

posti en m student m p i usnadn ní jejich samostatného studia na vysoké kole. Jsou na 

tuto práci vy koleni, disponují k ní odborn mi znalostmi i „lidsk mi“ p edpoklady. V dí, 

jaké slu by je t eba student m se zrakov m posti ením nabízet, aby byl zaji t n pokud 

mo no hladk  pr b h jejich studia. Je jim známo, jakou podporu z jejich strany tito 

studenti nejvíce oce ují, jaké negativní postoje k ní zaujímají a jak mi prost edky by se 

m ly e it p ípadné nedostatky na obou stranách. 

TyfloCentra mohou b t student m se zrakov m handicapem prosp ná v podstat  dvojím 

zp sobem. Mohou jim bu  usnad ovat studium mimo jiné úpravou a digitalizací 

studijních materiál , nebo je mohou zapojit do projektu realizovaného za ú elem zv ení 

zam stnatelnosti osob se zrakov m posti ením. Oba druhy aktivit se jeví b t pro studenty 

nanejv  u ite né, av ak a  tímto v zkumem dojde k ov ení, nakolik jsou aktuální 

z perspektivy student  i pracovník  TyfloCenter. 

Agentury podporovaného zam stnání se za aly orientovat na pomoc zrakov  posti en m 

teprve v nedávné dob . Slu by, jejich  prost ednictvím mohou zrakov  posti ení získat a 

udr et si vhodné místo, se jeví p ínosné a mohou v jistém smyslu dopl ovat obdobné 

poslání TyfloCenter i ú ad  práce. 

Jako to zástupce z ad pracovník  vybran ch agentur podporovaného zam stnání 

p sobících ve zlínském, olomouckém, jihomoravském a severomoravském regionu vás 



 

 

touto cestou ádám o vypln ní dotazníku, jeho  cílem bude oz ejmení va í role v procesu 

poskytování slu eb podporovaného zam stnání osobám s t k m zrakov m posti ením, 

zejména pak takto handicapovan m vysoko kolsk m student m. Otázky dotazníku jsou 

otev ené, n které z nich obsahují nabídku alternativních odpov dí, je  mohou b t 

obohaceny o va e vlastní vyjád ení. Zaru uji, e data získaná z dotazníku nebudou ádn m 

zp sobem zneu ita a poslou í pouze za ú elem vyhotovení diplomové práce na zmín né 

téma. Va e anonymita bude rovn  zachována. V p ípad , e se vypln ním dotazníku 

zapojíte do v zkumu, bych vás ráda po ádala o svolení zve ejnit jeho plné zn ní v p íloze 

své diplomové práce. Ud luji vám právo seznámit se s v sledky v zkumu a celou prací, 

projevíte-li zájem. 

Vypln n  dotazník za lete, prosím, zp t na ní e uvedenou emailovou adresu nejpozd ji do 

4. dubna v etn . 

Rozhodnete-li se stát respondenty realizovaného v zkumu, ji  nyní vám d kuji za ochotu 

spolupracovat. Va e p ání na v zkumu se nepodílet p itom pln  respektuji. 

V p ípad  jak chkoli otázek i nejasností z va í strany m , prosím, neváhejte kontaktovat! 

 

     Na podn tnou a obohacující spolupráci se t í 

 

     Petra Zlámalová 

 

Kontaktní údaje: 

Telefon: 577222438 

Mobil:  737480331 

Email:  petra.zlamalova@tiscali.cz 

Skype:  petra.zlamalova 

 

 

 



 

 

Dotazník pro agentury podporovaného zam stnání 

 

1. Poskytuje Va e agentura slu by podporovaného zam stnání t ce zrakov  

posti en m zájemc m? Pokud ano, uve te, po jak dlouhé asové období (zda tomu 

tak je ji  od vzniku agentury, p ípadn  zda se toto zam ení postupn  vyprofilovalo 

a odkud k n mu vze el podn t. 

 

2. Jak m zp sobem se na Vás t ce zrakov  posti ení klienti obracejí, jak m 

zp sobem na n  získáváte kontakty? 

- klienti Vás oslovují sami 

- klienti jsou Vám doporu eni (k m) 

- sami je aktivn  vyhledáváte (jak m zp sobem, na koho se obracíte) 

- jin m zp sobem (dopi te): 

 

3. Je nutné, aby se zájemci o Va e slu by registrovali? Pokud ano, popi te zp sob, 

pr b h, nále itosti a podmínky registrace. Pokud ne, vysv tlete, z jak ch d vod  

registrace zapot ebí není. 

 

4. Charakterizujte ú el a nápl  slu eb s ohledem na t ce zrakov  posti ené klienty: 

- po et t ce zrakov  posti en ch klient , jim  jste dosud poskytli nebo poskytujete 

slu by 

- v ková skladba klient  (absolventi st edních kol, vysok ch kol, dlouhodob  

nezam stnaní apod.) 

- konkrétní formy a prost edky podpory 

- jiné charakteristiky slu eb (dopi te): 

 

5. Zhodno te úsp nost slu eb podporovaného zam stnání z pohledu t ce zrakov  

posti en ch osob: 

- kolik uchaze  se nepoda ilo zapojit do podpory a z jak ch d vod  

- kolika uchaze m se s Va í pomocí poda ilo nalézt a udr et si vhodné zam stnání  

a na jak ch pozicích pracují 

- jiné charakteristiky (dopi te): 



 

 

 

6. Myslíte si, e byli / jsou klienti s Vámi poskytovan mi slu bami spokojeni? Pokud 

ano, konkretizujte, co nejvíce oce ovali. / oce ují. Pokud m li / mají p ipomínky nebo 

námitky, vysv tlete, v em spo ívaly / spo ívají a uve te, jak m zp sobem jste se 

sna ili / se sna íte je e it a jak mohou sami klienti p isp t ke zkvalitn ní slu eb? 

 

7. Myslíte si, e by se na kvalit  Va ich slu eb poskytovan ch osobám s t k m 

zrakov m posti ením dalo n co zlep it? Uve te návrhy. 

 

8. Jestli e t ce zrakov  posti en m klient m své slu by neposkytujete, vysv tlete, 

z jak ch d vod . Za jak ch podmínek byste t mto osobám mohli pomáhat? 

 

 



 

 

P ÍLOHA P V: NÁVRH SM RNICE O STUDIU OSOB SE 

SPECIFICK MI POT EBAMI NA OSTRAVSKÉ UNIVERZIT  

 

NÁVRH SM RNICE O STUDIU OSOB SE SPECIFICK MI 

POT EBAMI 

 

lánek 1 - Obecné zásady 

Osobami se specifick mi pot ebami se pro pot eby této sm rnice rozumí uchaze i  

a studenti se specifick m zdravotním posti ením. Specifick m zdravotním posti ením se 

rozumí zejména zrakové posti ení, sluchové posti ení  a t ké t lesné posti ení.  

V ichni zam stnanci Ostravské univerzity v Ostrav  jsou povinni jednat se studentem nebo 

uchaze em se specifick m zdravotním posti ením zp sobem zohled ujícím v nejvy í 

mo né mí e jeho specifické pot eby vypl vající ze zdravotního posti ení tak, aby nebyl 

odkázán p i t chto jednáních na vlastního asistenta. Od tohoto postupu mohou upustit 

pouze na vlastní ádost uchaze e, kter  spolupráci s vlastním asistentem dává v slovn  

p ednost.  

OU zajistí nabídku kontaktní osoby pro studenty se specifick mi pot ebami 

prost ednictvím www stránek OU a rovn  v jin ch informa ních materiálech pro 

uchaze e o studium na OU. Kontaktní osoba bude uchaze e informovat o postupech, které 

OU nabízí student m se specifick mi pot ebami, bude p ipravena pomoci uchaze m 

orientovat se v nabídce studijních program  jednotliv ch fakult, kontaktovat p íslu ného 

pracovníka Univerzitní knihovny OU pro orientaci v nabídce informa ních zdroj   

a standardních i specifick ch slu eb zaji ovan ch knihovnou, nabídne ú ast na Kurzu pro 

zájemce o studium apod. 

 

lánek 2 - P ijímací ízení 

Podá-li uchaze  se specifick m zdravotním posti ením p ihlá ku ke studiu, v její  p íloze 

ádá zohledn ní svého zdravotního stavu a specifick ch pot eb vypl vajících  

ze zdravotního posti ení, uv domí studijní odd lení neprodlen  kontaktní osobu na OU  



 

 

a p íslu ného pedagogického poradce (dle vybraného studijního programu) a p edá mu 

kopii p ihlá ky ke studiu v etn  informace o ádaném zohledn ní. 

Pedagogick  poradce je po konzultaci s kontaktní osobou povinen navázat s uchaze em 

osobní kontakt, vy et it povahu a rozsah specifick ch pot eb  a navrhnout d kanovi fakulty 

modifikaci p ijímacího ízení. P itom dbá zásady, e navrhovaná úprava se má odchylovat 

od b ného postupu v nejmen í nutné mí e.  

Uchaze m nebo student m se specifick mi pot ebami, kte í nezvládají pot ebné komuni-

ka ní technologie, m e Ostravská univerzita v Ostrav  nabídnout kurzy v rámci 

celo ivotního vzd lávání, je  jim umo ní tyto technologie zvládnout. 

Ve keré informace a materiály související s p ijímacím ízením, které jsou poskytovány 

ostatním student m ( cvi né texty, vzorové p ijímací zkou ky apod.), musí b t poskytnuty 

student m se specifick mi pot ebami ve form  odpovídající jejich pot ebám (Braillovo 

písmo, zv t en  ernotisk, digitální elektronická neboli po íta ová podoba, audionahrávka 

apod.). 

O p ijetí  uchaze e se specifick mi pot ebami uv domí studijní odd lení  neprodlen  

p íslu ného pedagogického poradce.  

  

lánek 3 - Tutor studenta se specifick mi pot ebami 

Tutorem studenta se specifick mi pot ebami je pedagogick  poradce p íslu né katedry, 

která garantuje studijní obor zvolen  studentem nebo jin  akademick  pracovník této 

katedry, pov en  vedoucím katedry. Tutor bude trvale spolupracovat p i tvorb  osobního 

studijního plánu pro studenta se specifick mi pot ebami. Tutor se ur uje nejmén  na dobu 

jednoho roku.  

  

lánek 4 - Osobní studijní plán 

Pokud je s ohledem na specifické pot eby studenta zapot ebí osobního studijního  plánu, 

vypracuje tutor studenta se specifick mi pot ebami, p ípadn  s ostatními odborníky 

katedry a odborn mi poradci dal ích kateder jeho návrh, kter  p edlo í  d kanovi fakulty 

nebo jím pov ené osob . Plán nemusí ve zd vodn n ch p ípadech respektovat ustanovení 

Studijního a zku ebního ádu Ostravské univerzity v Ostrav . P i stanovení plánu je tutor 

studenta se specifick mi pot ebami povinen dbát toho, aby osobní studijní plán : 



 

 

byl sestaven v souladu se studijním plánem zvoleného oboru studia, 

byl vytvo en nejmén  na nejbli í dva semestry, 

umo oval ukon it studium v ase co nejbli ím standardní dob  studia, nejpozd ji v ak 

za dvojnásobek standardní doby studia; v p ípad  navazujícího studia magisterského m e 

b t dvojnásobek standardní doby studia p ekro en o 1 rok, 

zahrnoval identifikaci specifick ch pot eb studenta p i studiu. 

  

lánek 5 - Registrace a zápis 

Studijní odd lení je oprávn no v okam iku zápisu nebo jin ch ú edních úkon  po adovat 

fyzickou p ítomnost  studenta se specifick mi pot ebami kv li p evzetí doklad  ur en ch 

do vlastních rukou (karta ISIC apod.), pokud je jednací místnost i jednací agenda  uchaze i 

nebo studentovi se specifick mi pot ebami dostupná ve smyslu ustanovení l. 1 odst. 1 této 

sm rnice. Není v ak oprávn no ádat v p ípad  student  se zrakov m posti ením, aby 

doru ovali písemnosti kontrolovatelné pouze zrakem. Agendu tohoto typu vy izuje  

student elektronickou cestou, pop . s jemu p id len m tutorem nebo osobou, kterou ozna í 

za svého pr vodce.  

Tutor studenta se specifick mi pot ebami zodpovídá za to, e student bude v daném 

semestru zapsán do takov ch p edm t , které s ohledem na své specifické pot eby 

skute n  m e studovat, nebo  jsou k jejich absolvování vytvo eny pot ebné podmínky 

(dostupnost literatury a specifick ch didaktick ch pom cek, tlumo ník , technologií, 

známost p ístupov ch tras ). 

Pokud se v pr b hu jednoho m síce po za átku semestru uká e, e vzhledem ke 

specifick m pot ebám nem e student n kter  ze zapsan ch p edm t  v daném semestru 

absolvovat, upraví tutor studentovi zápis tak, aby jeho mo nostem studia odpovídal.  

 

 

 

lánek 6 - Specifické pot eby b hem v uky 

Tutor studenta se specifick mi pot ebami je oprávn n po adovat od garant  jednotliv ch 

p edm t  p esnou anotaci p edm t , které v souladu s b n m i osobním plánem má stu-



 

 

dent absolvovat v nejbli ích dvou semestrech, v etn  studijní literatury nezbytn  nutné 

k absolvování p edm tu v podob  a ve specifikovaném formátu, kter  zohled uje pot eby 

studenta (Braillovo písmo, zv t en  ernotisk, audionahrávka elektronická podoba apod.). 

Pokud není mo né uvedené materiály v pot ebné dob  a v po adovaném formátu získat, 

m e tutor studenta se specifick mi pot ebami odmítnout zápis p edm tu s ohledem na 

technologickou nezaji t nost.   

Tutor studenta se specifick mi pot ebami uv domí nejpozd ji 14 dní p ed za átkem 

semestru v echny vyu ující, v jejich  studijních skupinách jsou zaregistrováni studenti se 

specifick m zdravotním posti ením a nabídne jim konzultaci, pop . je odká e na kontaktní 

osobu na OU. 

Tutor studenta se specifick mi pot ebami ve spolupráci s kontaktní osobou zajistí 

nezbytnou literaturu pro dohodnuté p edm ty individuálního plánu, event. tlumo nictví do 

znakové e i a dostupné specifické didaktické technologie.  

Vyu ující je povinen upozornit tutora studenta se specifick mi pot ebami p ed zahájením 

v uky v semestru na po adavky, které mohou p ekra ovat mo nosti tohoto studenta 

(nap íklad písemn  test nebo zrakov  podmín ná laboratorní a praktická innost v p ípad  

student  se zrakov m posti ením apod.), a ov í tak mo nosti technologického e ení 

t chto úkol  nebo alternativních náhrad za n . 

Pokud didaktick  postup v bec neumo uje sledovat v uku v její b né podob  nebo 

pokud vyu ující neumo ní studentovi se specifick mi pot ebami vyu ívat speciální 

technologie a pom cky (nap .diktafon, digitální lupa, elektronick  zápisník s hlasov m i 

hmatov m v stupem, s b nou i braillskou klávesnicí, notebook se zv t ovacím 

programem, ode íta em obrazovky a hlasov m syntetizérem nebo hmatov m displejem, 

kancelá sk  psací stroj, Picht v psací stroj pro záznam Braillova písma), je vyu ující po 

dohod  s tutorem a studentem se specifick mi pot ebami povinen ur it z ad  student  

lektora, kter  studentovi se specifick mi pot ebami podá alternativní v klad a pot ebná 

vysv tlení individuáln , pop . poskytnout mu obsah p edná ek a seminá  v plném rozsahu 

v podob  odpovídající pot ebám studenta (Braillovo písmo, zv t en  ernotisk, 

elektronická podoba, audionahrávka apod.).   

 

 



 

 

lánek 7 - Pokyny k pr b hu test , zápo t  a zkou ek 

Ka d  uchaze  nebo student se specifick mi pot ebami má právo na takové pracovní 

podmínky, které jej neznev hod ují v porovnání s ostatními uchaze i nebo studenty. 

Naopak zkou ející z neznalosti nesmí ustupovat od standardního pr b hu zkou ky tam, 

kde dostupné technologie umo ují i uchaze i nebo studentovi se specifick mi pot ebami 

vyhov t b n m nárok m.   

Pracovní podmínky p edev ím charakterizuje: 

1. P ístupnost budov a místností 

Zku ební místnost musí b t fyzicky p ístupná ( ikmá rampa, „ tzv. schodolez“,  v tah 

pot ebn ch rozm r , ozna ení prvního a posledního schodu p ístupového schodi t  

reflexními pruhy, p ípadn  ná lapn mi reliéfními pásy apem apod.), a pokud mo no  

v t sné blízkosti bezbariérov ch toalet.  

2. Technické vybavení zku ebních místností 

Uchaze i nebo studenti se specifick m zdravotním posti ením jsou ke zkou kám a test m 

zváni do zvlá tní zku ební místnosti, kdykoliv jejich za len ní mezi ostatní uchaze e i 

studenty není technicky mo né vzhledem k vyu ívání zvlá tní techniky, závislosti na 

osobním asistentovi, p ístupnosti místnosti,  apod. Za technické vybavení této místnosti 

zodpovídá kontaktní osoba na OU  ve spolupráci se studijním odd lením p íslu né fakulty, 

jemu  musí po adavky zkou ejícího b t sd leny v souladu s ustanovením l. 6 odst. 4. 

 3. Vyu ívání vlastního a univerzitního specifického za ízení   

a) Uchaze i nebo studenti, kte í b n  pracují se specifick m za ízením, jsou povinni 

p edem upozornit na to, e mají zájem toto vlastní specifické za ízení pou ít (digitální 

lupa, elektronick  zápisník s hlasov m nebo hmatov m v stupem, s b nou i braillskou 

klávesnicí, notebook se zv t ovacím programem nebo s hlasov m v stupem (syntetizérem) 

nebo hmatov m displejem (braillsk m ádkem), kancelá sk  psací stroj, Picht v psací stroj 

pro záznam Braillova písma, diktafon apod.).  

b) OU je oprávn na po adovat, aby uchaze  i student u íval b hem zkou ky za ízení 

z inventá e OU; ta je v ak povinna vytvo it na tomto za ízení pracovní podmínky 

odpovídající specifick m pot ebám uchaze e i studenta. 



 

 

c) Uchaze i i studenti nevidomí a slabozrací mohou skládat zkou ky v Braillov  písmu 

nebo ve zv t eném ernotisku, p i em  mohou zápis provád t jak manuáln , tak za pomoci 

p íslu ného technického za ízení (elektronick  zápisník, notebook apod.).  

d) Uchaze i i studenti nesly ící nebo se sluchov m posti ením mají nárok na  p eklad do 

znakové e i, pokud si zajistí tlumo nickou slu bu. Kontaktní osoba zodpovídá za to, e 

jako tlumo ník vystupuje b hem zkou ek pouze osoba k této innosti zp sobilá a nebude 

naru ena regulérnost zkou ky. 

4. Forma zkou ek  

U v ech typ  zkou ek v etn  zkou ek p ijímacích, je  tutor (pop . ve spolupráci  

s kontaktní osobou) oprávn n po adovat, aby zadání vycházelo z písemn ch materiál   

a p edpokládalo takové pracovní postupy, které uchaze m nebo student m se 

specifick mi pot ebami umo ní ú astnit se zkou ek za rovn ch podmínek. Jeho po adavek 

lze odmítnout pouze v p ípad , e po adovaná modifikace zadání nebo postupu modifikuje 

samu v cnou podstatu zkou ky. Modifikací se rozumí textová úprava, úprava formátu 

apod. Zadání zkou ky musí b t p evedeno do podoby odpovídající specifick m pot ebám 

studenta (Braillovo písmo, zv t en  ernotisk, digitalizace do elektronické podoby apod.). 

 5. Prodlou ená lh ta 

Uchaze i i studenti mohou vyu ívat prodlou ené lh ty ke slo ení zkou ky, s v jimkou 

p ípad  zcela zvlá tních a v slovn  schválen ch d kanem na návrh kontaktní osoby. Tato 

lh ta nesmí p ekro it trojnásobek asu b n  p edpokládaného pro slo ení p íslu ného 

testu nebo zkou ky. 

6. Dozor u zkou ek a p ísedící 

a) Dozor u p ijímacích zkou ek, souborn ch zkou ek, státních záv re n ch zkou ek, 

státních rigorózních zkou ek a státních doktorsk ch zkou ek probíhá stejn  jako v p ípad  

ostatních uchaze  nebo student .  

b) Je-li s ohledem na specifické pot eby uchaze e nebo studenta nezbytná p ítomnost 

p ísedícího, ur í jej d kan fakulty p ednostn  z ad vyu ujících té disciplíny, která je 

p edm tem zkou ky. Není-li to mo né, je p ísedící ur en tak, aby sv m vzd láním stál na 

úrovni uchaze e nebo studenta, má-li vzd lání odli ného typu, nebo na úrovni o jeden 

stupe  ni í, ov em za p edpokladu, e má pot ebné základní znalosti dané disciplíny. 

 



 

 

lánek 8 - Poplatky spojené se studiem 

1. Student se smyslov m nebo pohybov m handicapem není vyvázán z povinnosti platit 

administrativní poplatky spojené se studiem. 

2. Student se smyslov m nebo pohybov m handicapem je osvobozen od placení poplatk  

za nadstandardní dobu studia.  

 

lánek 9 - Záv re ná ustanovení 

 Tato sm rnice nab vá ú innosti dne…………………………….. 

 



 

 

P ÍLOHA P VI: SM RNICE O STUDIU OSOB SE SPECIFICK MI 

NÁROKY NA MU V BRN  

 

SM RNICE . 4/03 O STUDIU OSOB SE SPECIFICK MI NÁROKY 

 

Podle § 10 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb., o vysok ch kolách a o zm n  a dopln ní 

dal ích zákon  (zákon o vysok ch kolách), vydávám tuto sm rnici: 

 

lánek 1 - Obecné zásady 

1. V ichni zam stnanci Masarykovy univerzity v Brn  (dále jen „MU“) jsou povinni jednat 

se studentem, kter  je smyslov  nebo pohybov  handicapován (dále jen „specifick  

student“), nebo s takto posti en m uchaze em o studium (dále jen „specifick  uchaze “) 

zp sobem zohled ujícím v nejvy í mo né mí e jeho specifika (nap íklad tlumo ení do 

znakové e i, písemné formulá e a korespondence ve zv t eném ernotisku nebo bodovém 

písmu, jednání v místnostech dostupn ch na invalidním vozíku apod.), tak aby nebyl 

odkázán p i t chto jednáních na vlastního asistenta. Od tohoto postupu mohou upustit 

pouze na vlastní ádost uchaze e, kter  spolupráci s vlastním asistentem dává v slovn  

p ednost. 

2. Zam stnanci MU jsou zejména povinni dbát toho, aby osoby se specifick mi nároky 

zrakov mi nebyly nuceny p ijímat ú ední informace ve formátu p ístupném pouze zrakov , 

závazn  se k nim vyjad ovat a sv m ru ním podpisem je stvrzovat. 

3. Informace o vnit ním ádu St ediska pro pomoc student m se specifick mi nároky (dále 

jen „St edisko“), o jeho personálním slo ení a p sobnosti jednotliv ch pracovník  musí 

b t v aktuální podob  trvale ve ejn  dostupné prost ednictvím institucionálních www-

stránek MU. 

 

lánek 2 - P ijímací ízení 

1. Studijní odd lení d kanát  fakult respektive Útvar pro studium Rektorátu MU (dále jen 

„studijní odd lení“) poskytnou specifickému uchaze i krom  informace o mo nostech 



 

 

studia pro uchaze e bez jakéhokoliv posti ení rovn  odkaz na St edisko. St edisko 

informuje specifického uchaze e navíc o postupech, které MU nabízí specifick m 

student m s ohledem na jejich pot eby. 

2. Podá-li specifick  uchaze  p ihlá ku ke studiu, v ní  ádá zohledn ní svého fyzického 

specifika, uv domí studijní odd lení neprodlen  St edisko, p edá mu kopii p ihlá ky ke 

studiu a informace o podmínkách platn ch pro uchaze e nespecifické (zejména termíny 

p ijímací zkou ky, po adované znalosti, forma zkou ky apod.). 

3. St edisko je povinno navázat se specifick m uchaze em osobní kontakt, vy et it povahu 

a rozsah specifického nároku (v od vodn n ch p ípadech si tento nárok nechá potvrdit od 

uchaze ova o et ujícího léka e) a navrhnout studijnímu odd lení modifikaci p ijímacího 

ízení v souladu s ustanoveními l. 7 této sm rnice. P itom dbá zásady, e navrhovaná 

úprava se má odchylovat od b ného postupu v nejmen í nutné mí e a má krom  

p edpoklad  pro studium zvoleného studijního programu dále ov ovat p ipravenost 

uchaze e vyu ívat standardních technologií, které jsou pro p ekonání dan ch specifick ch 

bariér k dispozici (kompenza ní pom cky, v po etní technika, znalost znakové e i nebo 

hmatového písma apod.). 

4. Uchaze e s nepochybn mi p edpoklady pro studium, kter  nezvládá pot ebné 

komunika ní technologie, m e MU p ijmout sou asn  ke studiu v rámci programu 

celo ivotního vzd lávání osob se specifick mi nároky, kter  jim umo ní tyto technologie 

zvládnout. 

5. O p ijetí specifického uchaze e ke studiu studijní odd lení uv domí neprodlen  editele 

St ediska. 

 

lánek 3 - Tutor specifického studenta 

Na ádost St ediska garant p íslu ného studijního programu nebo oboru ur í odborného 

konzultanta, kter  bude se St ediskem trvale spolupracovat p i tvorb  individuálního 

studijního plánu pro specifického studenta (dále jen „tutor“). Tutorem m e b t ur en 

docent nebo profesor, p ípadn  i jin  u itel respektive student doktorského studijního 

programu v prezen ní form , kter  je absolventem daného studijního oboru. Tutor se 

ur uje nejmén  na dobu jednoho roku. 

 



 

 

 

lánek 4 - Individuální studijní plán 

Pokud je s ohledem na specifické nároky studenta zapot ebí individuálního studijního  

plánu, vypracuje St edisko ve spolupráci s tutorem, p ípadn  s odborn mi poradci Katedry 

speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU a dal ích specializovan ch pracovi , jeho 

návrh, kter  p edlo í tento plán d kanovi fakulty nebo jím pov ené osob . Plán nemusí ve 

zd vodn n ch p ípadech respektovat ustanovení o studijních blocích, o nezbytn ch 

p edpokladech (prerekvizity) zápisu jednotliv ch p edm t . Plán lze vytvá et postupn , 

nejmén  v ak na nejbli í dva semestry. P i stanovení plánu je editel St ediska povinen 

dbát toho, aby individuální plán: 

a) umo oval ukon it studium v ase co nejbli ím standardní dob  studia, nejpozd ji v ak 

za dvojnásobek standardní doby studia; v p ípad  navazujícího studia magisterského m e 

b t dvojnásobek standardní doby studia p ekro en o 1 rok. 

b) zahrnoval krom  obvykl ch dovedností navíc ty, které souvisejí se specifikem 

smyslového vnímání nebo pohybov ch mo ností (zejména schopnost korektn  zachycovat 

odborn  text za pomoci braillského písma, znakové e i, schopnost ovládat pot ebné 

kompenza ní pom cky apod.) 

 

lánek 5 - Registrace a zápis 

1. Studijní odd lení je oprávn no v okam iku zápisu nebo jin ch ú edních úkon  

po adovat fyzickou p ítomnost specifického studenta kv li p evzetí doklad  ur en ch do 

vlastních rukou (karta ISIC apod.), pokud je jednací místnost i jednací agenda 

specifickému uchaze i nebo studentovi dostupná ve smyslu ustanovení l 1 odst. 1 této 

sm rnice. Není v ak oprávn no ádat v p ípad  student  zrakov  posti en ch, aby 

doru ovali písemnosti kontrolovatelné pouze zrakem (kopie studijních doklad , 

ernotiskové formulá e apod.); agendu tohoto typu vy izuje zrakov  posti en  student 

elektronickou cestou ve St edisku. 

2. editel St ediska zodpovídá za to, e specifick  student bude v daném semestru zapsán 

do takov ch p edm t , které s ohledem na své specifické nároky skute n  m e studovat, 

nebo  jsou k jejich absolvování vytvo eny pot ebné podmínky (dostupnost literatury  

a specifick ch didaktick ch pom cek, tlumo ník , technologií, známost p ístupov ch tras 



 

 

apod.). Po et kredit  spln n ch v p edcházejícím semestru studia m e b t ve 

zd vodn n ch p ípadech ni í, ne  stanoví p íslu n  Studijní a zku ební ád. 

3. Pokud se v pr b hu jednoho m síce po za átku semestru uká e, e vzhledem ke 

specifick m nárok m nem e specifick  student n kter  ze zapsan ch p edm t  v daném 

semestru absolvovat, upraví editel St ediska na návrh vyu ujícího nebo tutora zápis tak, 

aby mo nostem studia specifického studenta odpovídal. 

4. P edm ty skute n  zapsané po uplynutí 1 m síce od za átku semestru je specifick  

student povinen ukon it pokud mo no v p edepsané dob , nejpozd ji v ak za dobu 

nep ekra ující trojnásobek p edepsané lh ty. Studium p edm t  neuzav en ch v této lh t  

ukon í studijní odd lení jako neúsp né. 

 

lánek 6 - Specifické nároky b hem v uky 

1. editel St ediska je oprávn n po adovat od garant  jednotliv ch program  nebo obor  

(bu  p ímo nebo prost ednictvím  tutor ) p esnou anotaci p edm t , které v souladu  

s individuálním plánem má student absolvovat v nejbli ích dvou semestrech, v etn  

ur ení studijní literatury nezbytn  nutné k absolvování p edm tu, a ur ení vyu ujícího, do 

jeho  studijní skupiny bude specifick  student za azen. Pokud není mo né tyto informace 

v pot ebné dob  získat, m e editel St ediska odmítnout zápis p edm tu s ohledem na 

technologickou nezaji t nost. 

2. St edisko uv domí nejpozd ji 14 dní p ed za átkem semestru v echny vyu ující,  

v jejich  studijních skupinách jsou zaregistrováni specifi tí studenti, a nabídne jim 

konzultaci v otázkách pou iteln ch didaktick ch postup  a technologií. 

3. Nezbytnou literaturu, tlumo nictví znakové e i a specifické didaktické technologie 

zajistí St edisko pro dohodnuté p edm ty individuálního plánu tak, aby byly k dispozici  

v dob  posta ující k p íprav  na zkou ku, kolokvium nebo zápo et. 

4. Vyu ující je povinen upozornit St edisko nejmén  jeden pracovní den p edem  

na po adavky, které mohou p ekra ovat mo nosti specifického studenta (nap íklad 

písemn  test nebo zrakov  podmín ná laboratorní a praktická innost v p ípad  zrakov  

posti en ch apod.), a ov í tak mo nosti technologického e ení t chto úkol  nebo 

alternativních náhrad za n . 



 

 

5. Pokud didaktick  postup v bec neumo uje sledovat v uku v její b né podob , je 

garant studia nebo vyu ující povinen ur it po dohod  s editelem St ediska z ad 

vyu ujících nebo student  lektora, kter  studentovi podá alternativní v klad a pot ebná 

vysv tlení individuáln . Náklady na individuální v uku se ú tují St edisku v rozsahu 

nep ekra ujícím trojnásobek hodinové dotace p íslu ného p edm tu. 

6. P edm ty zalo ené na práci se zcela specifick mi technologiemi (zejména v uku práce  

s v po etní technikou nebo jazyková cvi ení za pomoci ti t n ch materiál ) absolvuje 

specifick  student p ímo ve St edisku s vyu itím pot ebn ch technologií. Vyu ujícím 

m e podle dohody b t bu  p ímo vyu ující daného p edm tu pro b né studenty, nebo 

pov en  vyu ující St ediska. Absolvování p edm tu v t chto specifick ch p ípadech 

potvrzuje vyu ující daného p edm tu pro b né studenty nebo editel St ediska. 

 

lánek 7 - Pokyny t kající se test , zkou ek a konkurz  

Ka d  specifick  uchaze  nebo student má právo na takové pracovní podmínky, které jej 

neznev hod ují v porovnání s ostatními uchaze i nebo studenty. Naopak zkou ející  

z neznalosti nesmí ustupovat od standardního pr b hu zkou ky tam, kde dostupné 

technologie umo ují i specifickému uchaze i nebo studentovi vyhov t b n m nárok m. 

1. P ístupnost budov a místností  

Zku ební místnost musí b t fyzicky p ístupná ( ikmá rampa, v tah pot ebn ch rozm r ),  

a pokud mo no v t sné blízkosti specificky upraven ch toalet. 

2. Technické vybavení zku ebních místností 

Specifi tí uchaze i nebo studenti jsou ke zkou kám a test m zváni do zvlá tní zku ební 

místnosti (zpravidla do St ediska), kdykoliv jejich za len ní mezi ostatní uchaze e i 

studenty není technicky mo né vzhledem k vyu ívání zvlá tní techniky, závislosti na 

osobním asistentovi apod. Za technické vybavení této místnosti zodpovídá editel 

St ediska, jemu  musí po adavky zkou ejícího b t sd leny v souladu s ustanovením l. 6 

odst. 4 a l. 7 odst. 5 této sm rnice. 

3. Vyu ívání specifického za ízení 

a) Uchaze i nebo studenti, kte í b n  pracují se specifick m za ízením, jsou povinni 

p edem upozornit na to, e mají zájem toto vlastní specifické za ízení pou ít (digitální 

lupa, braillsk  záznamník, notebook s hlasov m syntetizérem nebo hmatov m displejem, 



 

 

psací stroj apod.). editel St ediska odpovídá za to, e p i vyu ití techniky nedochází  

k poru ování zásad obecn  platn ch pro zkou ky (vyu ívání dat na osobních záznamnících 

a po íta ích v p ípad , kdy zkou ka s vyu itím osobních poznámek nepo ítá apod.). Z toho 

d vodu je MU oprávn na po adovat, aby uchaze  i student u íval b hem zkou ky 

za ízení z inventá e MU; je v ak povinna vytvo it na tomto za ízení pracovní podmínky 

odpovídající specifick m nárok m uchaze e i studenta. 

b) Uchaze i i studenti nevidomí a slabozrací skládají zkou ky v braillském písmu nebo  

ve zv t eném ernotisku, p i em  mohou zápis provád t jak manuáln , tak za pomoci 

p íslu ného technického za ízení. Tam, kde to povaha zkou ky p ipou tí, m e editel 

St ediska povolit zkou ku pouze za pomoci hlasového syntetizéru. Pokud je v p ípad  

zkou ek provád n ch specifick m zp sobem po adována anonymita, p epí e text do 

b ného písma ur en  len zku ební komise nebo pov ená osoba pod dohledem ur eného 

lena komise a tato kopie se za adí mezi texty ostatních uchaze  i student . 

c) Uchaze i i studenti nesly ící nebo sluchov  handicapovaní mají nárok na ú ední 

p eklad do znakové e i. editel St ediska zodpovídá za to, e jako tlumo ník vystupuje 

b hem zkou ek pouze osoba k této innosti zp sobilá. 

4. Prodlou ená lh ta 

a) Uchaze i i studenti mohou vyu ívat prodlou ené lh ty ke slo ení zkou ky; s v jimkou 

p ípad  zcela zvlá tních a v slovn  schválen ch d kanem na návrh editele St ediska 

nesmí tato lh ta p ekro it trojnásobek asu b n  p edpokládaného pro slo ení p íslu ného 

testu nebo zkou ky. 

b) asová organizace kontrolních test  a zkou ek musí ponechat handicapovan m 

uchaze m i student m dostate nou dobu k odpo inku mezi dv ma zkou kami b hem 

dne, tak aby doba ur ená pro ob d byla odpovídající. P itom je t eba u init v echna 

pot ebná opat ení, aby zkou ky za ínaly pro v echny uchaze e v tuté  dobu. 

5. Obsah a forma zkou ek 

a) V p ípad , e mezi zkou en mi jsou specifi tí uchaze i nebo studenti, je zkou ející nebo 

garant zkou ky povinen zadání zkou ky postoupit editeli St ediska nebo osob  jím 

pov ené nejpozd ji 24 hodin p ed konáním zkou ky, tak aby St edisko mohlo zajistit, e 

se b hem zkou ky bude standardním zp sobem vyu ívat technologií v daném specifickém 



 

 

p ípad  obvykl ch. editel St ediska odpovídá za to, e poskytnuté informace nebudou 

sd leny t etí osob  a tak zneu ity k ovliv ování v sledk  zkou ky. 

b) V od vodn n ch p ípadech m e zkou ející nebo garant zkou ky trvat na tom, e 

zadání bude pracovník m St ediska sd leno a  v tu chvíli, kdy je sd lováno v em 

uchaze m. V takovém p ípad  zkou ka specifického uchaze e nebo studenta za ne se 

zpo d ním nutn m k tomu, aby zadání zkou ky bylo p evedeno do podoby odpovídající 

specifick m nárok m. 

c) Pokud jde o zkou ky, je  mají konkurzní charakter, v etn  zkou ek p ijímacích, je 

editel St ediska oprávn n po adovat, aby zadání vycházelo z takov ch písemn ch 

materiál  a p edpokládalo takové pracovní postupy, které specifick m uchaze m nebo 

student m umo ní ú astnit se konkurz  za rovn ch podmínek. Jeho po adavek lze 

odmítnout pouze v p ípad , e po adovaná modifikace zadání nebo postupu modifikuje 

samu v cnou podstatu zkou ky. 

6. Dozor u zkou ek a p ísedící 

a) Dozor u p ijímacích zkou ek, souborn ch zkou ek, státních záv re n ch zkou ek, 

státních rigorózních zkou ek a státních doktorsk ch zkou ek probíhá stejn  jako v p ípad  

ostatních uchaze  nebo student . V p ípad , e se zkou ka koná ve St edisku, rozhodne 

zkou ející, zda dozor postoupí pracovník m St ediska nebo zajistí dozor vlastními silami. 

b) Je-li s ohledem na specifické nároky uchaze e nebo studenta nezbytná p ítomnost 

p ísedícího, ur í jej d kan fakulty p ednostn  z ad vyu ujících té disciplíny, která je 

p edm tem zkou ky. Není-li to mo né, je p ísedící ur en tak, aby sv m vzd láním stál na 

úrovni uchaze e nebo studenta, má-li vzd lání odli ného typu, nebo na úrovni o jeden 

stupe  ni í, ov em za p edpokladu, e má pot ebné základní znalosti dané disciplíny. 

 

lánek 8 - Ubytování a stravování specifick ch student  

1. Správa kolejí a menz MU na návrh editele St ediska zajistí p ednostní ubytování 

specifick ch student  tak, aby ubytování jak sv m vnit ním za ízením, tak svou 

vzdáleností od v ukov ch prostor a od St ediska odpovídalo platn m normám pro pobyt  

a pohyb osob se specifick mi nároky a v maximální mí e i doporu ením ob ansk ch 

sdru ení zastupujících jednotlivé skupiny posti en ch (fyzická dostupnost pokoje  



 

 

a sociálních za ízení v p ípad  pohybového handicapu, existence jasn ch vodicích linií  

a p ístupnost internetu v p ípad  zrakového handicapu apod.). 

2. editel St ediska v sou innosti s vedením Správy kolejí a menz MU zajistí v em 

specifick m student m, kte í mají zájem vyu ívat stravovacích za ízení MU, aby jim 

strava byla nabízena dostupn m zp sobem a aby p i objednávání stravy a jejím p ijímání 

nebyli závislí na vlastních asistentech. 

 

lánek 9 - Záv re ná ustanovení 

Tato sm rnice nab vá ú innosti dne 1. srpna 2003. 

 

 

V Brn  24. ervence 2003 

 

 

 

Ji í Zlatu ka - rektor 



 

 

P ÍLOHA P VII: CIZOJAZY N  TEXT V N MECKÉM 

ORIGINÁLE POJEDNÁVAJÍCÍ O UNIVERZITNÍM STUDIU 

ZRAKOV  POSTI EN CH 

 

Blinde Studierende 

Die Zahl der blinden Menschen in der BRD wird durch den Deutschen Blindenverband 

(DBV) mit etwa 155.000 angegeben [kahlisch0596]. Dabei ist anzumerken, dass der größte 

Anteil, ca. 70%, im Alter erblindete Personen sind. Die verbleibenden 30% unterteilen sich 

in Blindgeborene und sog. Späterblindete. Nur ein sehr geringer Teil der Blinden studiert 

an Hochschulen und Universitäten. Die Zahl der blinden Studierenden wird von 

Drolshagen mit etwa 300 angegeben. Dies entspricht lediglich einem Prozentsatz von 0,2% 

der Blinden ([drolshagen95], S.107). 

Drolshagen charakterisiert sehgeschädigte Studierende im allgemeinen als Personen: "bei 

denen das fehlende oder eingeschränkte Sehvermögen und dessen Folgen im funktionalen 

Bereich [...] einen besonderen individuellen schul- und/oder studienbegleitenden 

Förderbedarf verursacht und deren individuelle Schul-, Studien- und Lebenssituation durch 

sozial/gesellschaftliche und materiell/dingliche Veränderungen verbessert werden kann, so 

dass sich der benötigte individuelle Förderbedarf auf das ausschließlich schä 

digungsbedingte Maß reduziert oder ganz entfällt" ([drolshagen95], S.21). Ausgehend vom 

Individuum ergeben sich die Besonderheiten blinder Studierender aus der auf das Fehlen 

der visuellen Wahrnehmungsmöglichkeiten zurückzuführenden eingeschränkten Mobilität. 

Als Mobilität wird dabei die Fähigkeit des Individuums verstanden, sich mit seiner 

Umwelt auseinanderzusetzen. Mobilität besitzt dabei eine territoriale und eine 

informationelle Komponente. 

 

Territoriale Mobilität 

Territoriale Mobilität beschreibt die Möglichkeiten des Individuums, sich in einem 

bestimmten Raum bzw. Gelände zu orientieren und zu agieren. Das Auffinden von 

Hörsälen, Seminar- oder Büroräumen der Hochschule ist dabei ebenso wie das Leben im 

Wohnheim, der Besuch einer Kulturveranstaltung bzw. der Einkauf im Supermarkt dieser 

Komponente zuzurechnen. Einen hierbei nicht zu vernachlässigenden Bereich stellen sog. 



 

 

lebenspraktische Fähigkeiten dar, die den blinden Menschen in die Lage versetzen, die 

Vielfalt der im Alltag zu verrichtenden Arteiten selbständig ausführen zu können. Ein 

individuell durchzuführendes Mobilitätstraining ist das geeignete Mittel, um blinden 

Studierenden ihre territoriale Mobilität sowohl im Wohnumfeld als auch in den 

Einrichtungen der Hochschule zu vermitteln. Durch die Erstellung tastbarer Orientierungs- 

und Mobilitätspläne können zusätzliche Orientierungshilfen angeboten werden [heidig97]. 

 

Informationelle Mobilität 

Informationelle Mobilität kennzeichnet die Zugangsmöglichkeiten des Individuums zu 

Informationen im täglichen Leben und in der Arbeitswelt wie Bücher, Zeitschriften, 

Informations- und Kommunikationssysteme sowie Studienmaterialien. In diesem Bereich 

kann eine Fülle von Maßnahmen dazu beitragen, behinderungsbedingte Defizite zu 

kompensieren. Die informationelle Mobilität blinder Studierender ist auch in den 

Möglichkeiten, Informationen zu rezipieren, eingeschränkt. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass sich die Art der Informationsaufnahme (Leseprozess) des blinden von der des 

sehenden Menschen unterscheidet. Der blinde Leser muss (aufgrund der Ausschließlichkeit 

akustischer bzw. taktiler Wahrnehmung) vom einzelnen Gehörten bzw. Ertasteten auf das 

Gesamtbild schließen. Es ist ihm somit nicht möglich, sich zunächst (ohne Kenntnis von 

Details) einen Überblick über ein Dokument zu verschaffen und davon ausgehend auf 

Einzelheiten zuzugreifen. Wie in Kapitel 4 an vielen Beispielen aufgezeigt, können durch 

die Vermeidung ausschließlich gedruckter bzw. handschriftlicher Darstellungen sowie die 

übersichtliche Gestaltung und Strukturierung von Informationen Einschränktungen der 

informationellen Mobilität weitestgehend kompensiert werden. 

 

Soziale Kompetenz 

Soziale Kompetenz umfasst die Kommunikationsfähigkeiten des Individuums zum Aufbau 

und zur Pflege von sozialen Kontakten. Ein engagiertes und aufgeschlossenes Verhalten 

des blinden Studierenden ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Umfangreiche soziale 

Kontakte sind sehr hilfreich, spezifische Probleme wie Einschränkungen der territorialen 

und informationellen Mobilität zu bewältigen. 


