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Úvod 
 

Tématem mé absolventské práce jsou možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým 

handicapem. 

 

K výběru tohoto tématu mě vedla odborná praxe ve 2. ročníku VOŠ v TyfloCentru 

Praha, o. p. s. na pracovišti v Mladé Boleslavi, kterou jsem absolvovala s velkým 

nadšením. Odborná praxe mě v jistém slova smyslu obohatila a zároveň mi dala podnět 

k tomu, zabývat se blíže problematikou zrakově handicapovaných. 

 

V úvodu své teoretické části práce se budu zabývat zrakovým handicapem, jeho 

popisem a specifikací - provedu stručnou charakteristiku toho, kdo je zrakově 

postižený, představím klasifikaci zrakového postižení dle WHO, uvedu přehled 

nejčastějších zrakových vad a vysvětlím pojmy jako akceptace a nonakceptace 

zrakového postižení. 

 

Protože se budu ve své absolventské práci zabývat pracovním uplatněním zrakově 

postižených osob, určitý prostor v teoretické části budu věnovat systému vzdělávání 

v České republice. Další kapitolu věnuji možným rekvalifikacím. V této části práce 

se zaměřím na Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, 

o. p. s. a Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích. Na závěr 

své teoretické části uvedu stručný přehled organizací zabývajících se podporou 

zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a krátce zmíním rozdíl mezi zaměstnáváním 

na otevřeném a uzavřeném trhu práce. 

 

V teoretické části se budu zabývat především prací s odbornou literaturou. K dispozici 

budu mít monografie, ve kterých je řešena míra akceptace zrakového postižení, 

specifika cílové skupiny a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. Problematika 

zaměstnávání a podpory zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením je dobře 

řešena v metodických materiálech, které mi pro účely zpracování této práce byly 

zapůjčeny. Dále budu informace čerpat z internetových zdrojů. 
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V praktické části se pokusím zjistit, jakým způsobem probíhá v TyfloCentru Praha, 

o. p. s. a jeho středočeských pracovištích program podporovaného zaměstnávání. 

Rovněž budu zjišťovat, na jakých pracovních pozicích našli uživatelé programu 

podporovaného zaměstnání uplatnění v roce 2010. 

 

V praktické části bude mou hlavní výzkumnou metodou dotazníkové šetření. Dotazníky 

budou určeny pro pracovníky TyfloCentra Praha, o. p. s. a jeho středočeská pracoviště 

v Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníku. Cílem těchto dotazníků bude nejen 

zmapování pracovního uplatnění u uživatelů služeb TyfloCentra Praha, o. p. s., 

ale rovněž to, jaká existuje spolupráce s potenciálními zaměstnavateli. Dále mne budou 

například zajímat názory pracovníků jednotlivých pracovišť na blížící se dopad 

připravované sociální reformy. 

 

Hlavním cílem mé práce bude zpracovat přehled pracovního uplatnění uživatelů 

programu podporovaného zaměstnávání v organizaci TyfloCentrum Praha, o. p. s. 

za rok 2010. Jako dílčí cíle mé práce jsem si stanovila popsat specifika zrakově 

postižených, zpracovat přehled středních škol zaměřených na zrakově postiženou 

mládež. Také zaměřit se na centra, která podporují zrakově postižené studenty 

při studiu na vysokých školách. Ve finální části budu charakterizovat organizace, které 

jsou v oblasti podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením nápomocny, 

stručně klasifikovat otevřený a chráněný trh práce. 

 

Praktický přínos své práce shledávám v tom, že zmapuji a porovnám jednotlivá 

pracoviště TyfloCentra Praha, o. p. s. v Praze a ve Středočeském kraji v rámci programu 

podporovaného zaměstnávání. Dosud totiž bylo každé z pracovišť hodnoceno vždy 

jen samostatně. 
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1 Cíle absolventské práce 
 

1.1 Hlavní cíl 

 

Hlavním cílem mé práce bude zpracovat přehled pracovního uplatnění uživatelů 

programu podporovaného zaměstnávání v organizaci TyfloCentrum Praha, o. p. s. 

za rok 2010. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 

Dílčími cíly mé práce bude: 

1. Podrobně popsat specifika cílové skupiny. 

2. Zpracovat přehled středních škol v České republice zaměřených na zrakově 

postiženou mládež. 

3. Zpracovat přehled center, která podporují zrakově postižené studenty 

při studiu na vysokých školách v České republice.  

4. Zpracovat přehled dalších organizací, které jsou v oblasti podpory zaměstnávání 

osob se zrakovým postižením těmto lidem nápomocny. 

5. Stručně klasifikovat otevřený a chráněný trh práce. 

6. Připravit, realizovat a následně zpracovat dotazníkové šetření, které zmapuje 

program podporovaného zaměstnávání v organizaci TyfloCentrum Praha, 

o. p. s.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

2 Zrakový handicap – popis a specifika 
 

 

V této rozsáhlé kapitole se budu zabývat vymezením základních pojmů – kdo je zrakově 

postižený, jak klasifikuje zrakové postižení Světová zdravotnická organizace (dále také 

WHO), představím také nejběžnější onemocnění zraku, se kterými jsem se setkala 

při své praxi v TyfloCentru Praha, o. p. s. 

 

Existuje mnoho druhů, typů a stupňů zrakového postižení. Dvě osoby, které budou 

označeny stejným stupněm zrakového postižení, nikdy nebudou vidět stejně. Každá 

z nich bude mít jinak zachované zrakové schopnosti, bude umět jinak kompenzovat 

ztrátu zraku apod. Práce s osobami s těžkým postižením zraku představuje tedy 

činnost, která se musí vždy nutně co nejvíce přizpůsobit individuálním možnostem 

jednotlivých osob. Proto je také třeba dobře znát specifika cílové skupiny. 

 

2.1 Kdo je zrakově postižený 

 

Každý z nás si uvědomuje, že na světě neexistují dva stejní jedinci. Někdo má špatný 

zrak, někdo nevidí vůbec. Jak ale po zjištění takové diagnózy člověk reaguje 

a jak se vypořádává se změnou životní situace? Je schopen zvládat či nezvládat určité 

činnosti a kde jsou hranice jeho možností? Vždy záleží na konkrétním jedinci 

a na mnoha dalších okolnostech, také na schopnostech daného člověka, na jeho 

vlastnostech, vlohách, předchozích zkušenostech a rovněž na přístupu lidí z jeho okolí. 

[www.sons.cz, 1] 

 

Nedá se zobecňovat, co zrakově postižený člověk dokáže či nedokáže, jaké jsou jeho 

možnosti. Změnou je jen to, že tito lidé musí věci dělat trochu jinými způsoby 

než ostatní, ale rozhodně proto nejsou lepší nebo horší. Přesto o zrakově postižených 

panuje také mnoho předsudků, jejichž stručný přehled uvádím v příloze č. 1. 
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 K vysvětlení dané problematiky se budu již hlouběji zabývat zrakem - zrakovým 

orgánem. Zrakový orgán je složen ze tří částí a to z receptoru – zevního oka, z dráhy 

spojující oko s centrem – optický nerv a ze zrakového centra v mozku. V každé z těchto 

částí může dojít k poškození vlivem oční choroby, vady, poškození s následky pro vidění 

[www.sons.cz, 1+. V příloze č. 2 uvádím pro názornost obrázek zrakového orgánu 

včetně popisu jeho jednotlivých částí.  

 

Jak by se dalo charakterizovat vidění? Je to schopnost zrakově vnímat, rozlišovat 

a představovat si prostředí. Existuje vidění centrální, kterým vnímáme detaily a barvy 

a vidění periferní, které umožňuje vnímat prostor a orientovat se v něm. Vidění 

je velice složitý proces, na kterém se kromě oka a nervových drah také podílí mozek, 

který všechny signály zpracovává ve výsledný vjem. *www.sons.cz, 1] 

 

Na následujících řádcích popíšu, co uvádějí jednotlivé statistiky o četnosti nevidomých 

v populaci. Podle údajů Světové zdravotnické organizace je dnes na světě 45 miliónů 

nevidomých a toto číslo se v následujících 20 letech může až zdvojnásobit. Podle 

britských pramenů je v Evropě asi 11 miliónů slabozrakých a asi 1 milion nevidomých. 

Ve Velké Británii je těžce zrakově postižený každý 60. člověk. Jiné zdroje uvádějí, že lidé 

se zrakovým postižením tvoří přibližně 1 – 1,5 % populace. Přesné statistiky neexistují 

ani v rámci jednotlivých zemí. Není bez zajímavosti, že 9 z 10 nevidomých 

(v celosvětovém měřítku) žije v rozvojových zemích a odborníci odhadují, že 80 % 

slepoty může být léčeno nebo jí šlo předejít. Za zmínku stojí fakt, že procento 

slabozrakých lidí v populaci průběžně roste a jedním z rozhodujících faktorů 

ovlivňujících tento trend je nade vší pochybnost prodlužování délky lidského života. 

Přímá úměrnost vzniku zrakových vad a vyššího věku je jednoznačně prokázána: 80 % 

lidí starších 75 let má vážné problémy se zrakem a 70 - 75 % nových případů zrakových 

vad vzniká u lidí starších 65 let. Z toho se dá vyvodit, že stárnutí je samo o sobě 

významným činitelem vedoucím ke vzniku zrakové vady. *www.sons.cz, 1] 
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2.2 Čím je klasifikováno zrakové postižení 

 

Zrakově postižení nebo správněji osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými 

druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se tímto termínem rozumějí 

ti, u nichž poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná 

optická korekce nepostačuje k plnému („normálnímu“) vidění. U lidí, u nichž právě 

onen funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života (potíže 

v každodenních činnostech, omezení v přístupu k informacím, v orientaci 

a samostatném pohybu, v pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod.), často 

mluvíme o těžkém zrakovém postižení. [www.sons.cz, 1] 

 

Zrakové vady můžeme dělit také na vady vrozené nebo získané. Těžké zrakové 

postižení lze dále dělit podle ostrosti vidění a rozsahu zorného pole. Zraková ostrost 

vyjádřená tzv. vizem udávaným zpravidla ve zlomku, kde první číslo znamená 

vzdálenost v metrech, ze které osoba se zrakovým postižením čte, a druhé číslo 

pak vzdálenost, ze které čte tu samou velikost písmene člověk s nepostiženým zrakem. 

(Vizus zdravého oka je tedy např.: 6/6). Vyšetření zrakové ostrosti do dálky se provádí 

nejčastěji na Snellových optotypech. To jsou tabulky s řadami postupně 

se zmenšujících znaků. Dalším parametrem, který se zkoumá, je velikost zorného pole. 

To může být v důsledku zrakové vady zúženo, omezeno nebo v něm může docházet 

k lokálním výpadkům – tzv. skotomům. *www.sons.cz, 1+ 

 

Nutno podotknout, že existuje víc verzí dělení zrakového postižení – každý resort 

(školství, zdravotnictví, sociální oblast) používá „svoji“ terminologii. Komplexní 

posouzení zrakových funkcí si často vyžaduje spolupráci několika odborníků – lékaře, 

zrakového terapeuta a sociálního pracovníka, který může posoudit zrakové funkce 

v praxi. [www.sons.cz, 1] 

 

Pro potřeby mojí práce postačí kategorizace zrakového postižení dle klasifikace WHO, 

která stanovuje 5 stupňů zrakového postižení a dále stručné představení nejčastějších 
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očních onemocnění, se kterými jsem se setkala během svého působení 

v mladoboleslavském TyfloCentru. 

 

Následující kategorizace dle WHO vychází z Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 

a přidružených zdravotních problémů – její desáté revize (MKN - 10), kterou vydal 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. [www.sons.cz, 2] 

 

1. Střední slabozrakost = kategorie zrakového postižení 1 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum 

rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10. 

 

2. Silná slabozrakost = kategorie zrakového postižení 2 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum 

rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20. 

 

3. Těžce slabý zrak = kategorie zrakového postižení 3 

a. Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - 

minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50. 

b. Koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně 

zdatného oka pod 45 stupňů. 

 

4. Praktická nevidomost = kategorie zrakového postižení 4 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení 

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

postižena. 

 

5. Úplná nevidomost = kategorie zrakového postižení 5 

Ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu 

s chybnou světelnou projekcí. 
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2.3 Přehled nejčastějších zrakových vad 

 

Existuje široká škála různých zrakových vad. Nyní uvedu stručný přehled očních 

vad, jejich symptomů a možností léčby. Budu se věnovat zejména těm zrakovým 

vadám, se kterými jsem se setkala při své praxi v TyfloCentru Praha, o. p. s. 

na pracovišti v Mladé Boleslavi. Při zpracování této části práce jsem čerpala 

ze stručného přehledu, který zpracoval Mgr. Radek Schindler *www.braillnet.cz, 3+. 

 

2.3.1 Poruchy barvocitu 

 

Neschopnost vidění barev v celém spektru. Úplná barvoslepost se téměř nevyskytuje, 

daleko častěji se jedná o poruchy ve vnímání určitých barev. Je to zpravidla porucha 

dědičná, neprogresivní. Získané poruchy se pak mohou objevit ve stáří, u neuropatií, 

sítnicových zánětů, glaukomu a po podávání některých léků, zejména kardiak. 

U poruch barvocitu jsou porušeny čípky a jejich funkce - jelikož čípky, kromě vnímání 

barev, zajišťují též zrakovou ostrost (dále také ZO), je tedy ZO rovněž snížena.  

 

Mezi příznaky patří kromě snížené zrakové ostrosti také světloplachost. Zorné pole 

zpravidla zůstává zachováno. 

 

2.3.2 Refrakční vady – krátkozrakost (Myopie, Astigmatismus) 

 

Jedná se o jednu z nejpočetněji zastoupených zrakových vad. Při progredujících 

degenerativních změnách (myopia degenerativa, obvykle přes -10 D (= dioptrií)) dojde 

k roztažení sítnice a jejímu odchlípení od terče zrakového nervu.  

U těchto vad je třeba dávat pozor na zvýšenou námahu a tlak v oku (zvedání břemen, 

porod) nebo údery, mohou zapříčinit odchlípení sítnice. 

 

Astigmatismus zpravidla vzniká nepravidelným zakřivením rohovky. Může vyvolat 

rozostřený obraz (příkladem astigmatické plochy je třeba zadní strana čajové lžičky). 

Kompenzuje se cylindrickými skly v brýlích.  
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2.3.3 Katarakta – šedý zákal 

 

Jedná se o zkalení čočky. Existují tři typy podle doby vzniku a to: katarakta vrozená, 

katarakta poúrazová a katarakta spojená se stářím, dříve nazývána katarakta „senilní“.  

 

2.3.4 Glaukom – zelený zákal 

 

Zelený zákal je jedno z nejzávažnějších onemocnění, trpí jim 1 – 2 % lidí starších 40 let 

a 10 % postižených končí trvalou slepotou. Existují dva hlavní typy: Glaukom 

otevřeného úhlu (= nadprodukce komorového moku v oku) je mnohem nebezpečnější, 

protože probíhá zprvu nenápadně, může skončit nevratnými úbytky v zorném poli 

(většinou od periferie směrem k makule). Glaukom s uzavřeným úhlem (= zablokování 

odtokových cest) je charakterizován prudkým zvýšením nitroočního tlaku a bolestmi.  

Zvětšený tlak v oku působí poškození cév a tím omezuje výživu oka. 

 

2.3.5 Retinopatie 

 

Retinopatie je označení pro patologické změny sítnice a jejích cév. Nejčastějšími 

příčinami vzniku jsou oběhové poruchy, cukrovka nebo koncentrace kyslíku 

v inkubátorech.  

 

Diabetická retinopatie je hodně zastoupená. Cukrovka je chronické, dědičné 

onemocnění komplexního charakteru charakterizované absolutním nebo relativním 

nedostatkem inzulínu, což ovlivňuje metabolismus uhlovodanů, tuků a bílkovin. 

Problémy zrakové jsou zapříčiněny změnami v očních cévách, přesněji výlevy krve 

na sítnici. Dochází k tvorbě nových cév a k případnému odchlípení sítnice. Počet 

diabetiků v populaci vzrůstá a 2 % z nich oslepnou v důsledku diabetické retinopatie. 

S cukrovkou mohou být spojeny i další zrakové vady jako katarakta nebo glaukom. 
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2.3.6 Degenerace sítnice (Pigmentová degenerace sítnice, degenerace žluté skvrny)  

 

Degenerace sítnice je u uživatelů TyfloCentra Praha, o. p. s. také poměrně hodně 

zastoupená. Jedná se o řadu degenerativních onemocnění nezánětlivého původu, jimž 

je společné poškození nervových elementů sítnice, vztah k dědičnosti, oboustranný 

výskyt a progrese choroby. Podle zasažené části je můžeme rozdělit na centrální 

a periferní, i když jednotlivé obrazy onemocnění mohou splývat.  

 

Pigmentová degenerace sítnice je nejznámějším představitelem tapetoretinálních 

degenerací, dědičné onemocnění postihující zejména tyčinky na periferii očního 

pozadí.  

 

Degenerace žluté skvrny patří ke skupině centrálních retinálních degenerací. 

Rozeznáváme tři různé typy choroby v závislosti na věku, z nichž nejvíce jsem se setkala 

s touto poruchou u osob starších – což je tzv. senilní nebo stařecká makulární 

degenerace. Tato zraková vada patří dnes ke třem nejčastějším příčinám těžkého 

postižení zraku v dospělém věku (spolu s glaukomem a diabetickou retionapií). Velice 

důležité je, že nevede k úplné slepotě.  

 

2.3.7 Odchlípení sítnice 

 

Sítnice se odchlípne od podpůrných vrstev a odchlípená část postupně odumírá pro 

nedostatek živin. Výsledkem jsou výpadky zorného pole v příslušné oblasti 

korespondující s odchlípenou částí. Rizikovými faktory jsou: úraz, výlev tekutiny pod 

sítnici, vysoká myopie, afakie, degenerativní změny sítnice při diabetu apod.  

 

2.3.8 Nystagmus 

 

Bezděčné rytmické pohyby většinou obou očí zároveň v několika nebo ve všech 

pohledových směrech. Může být vrozený i získaný a bývá průvodním jevem řady 

onemocnění (např. při hrubé poruše centrálního vidění v raném dětství). Jistý druh 

a stupeň nystagmu je fyziologický (např. při pohledu z jedoucího vlaku nebo při únavě). 
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Nystagmus pochopitelně významně zhoršuje ZO a ztěžuje fixaci. Nystagmus je zjevný 

a může lidi v okolí postiženého znervózňovat.  

 

V příloze č. 3 jsem uvedla přehled dalších zrakových onemocnění, se kterými jsem 

se při své praxi téměř nesetkala, ale považovala jsem za důležité je ve své práci alespoň 

stručně zmínit. 

 

2.4 Akceptace a nonakceptace zrakového postižení 

 

V předchozí podkapitole jsem se podrobně zabývala stupni zrakového postižení 

a nejběžnějšími zrakovými vadami. Další faktor, který ovlivňuje osoby s těžkým 

zrakovým postižením v běžném životě, je míra akceptace zrakového postižení. Velkou 

roli v tomto hraje doba získání zrakového handicapu. 

 

Nyní se zmíním o rozdílných dispozicích mezi lidmi, kteří jsou nevidomí od narození, 

lidmi později osleplými a těžce slabozrakými.  Na úvod se pokusím nastínit přehled 

dispozic, které s sebou to které zrakové postižení nese a také přehled možných 

problematičtějších oblastí.  

 

2.4.1 Rozdílné dispozice v závislosti na době získání zrakového handicapu 

 

Člověk nevidomý od narození s velkou pravděpodobností své postižení již akceptoval. 

Má vytvořené kompenzační techniky, umí ovládat základní kompenzační pomůcky, 

je samostatnější. Zná Braillovo bodové písmo. Nevýhodou zde může být, že nemusí 

znát přesný význam slov a pokynů. Předměty, které my běžně známe, si např. neměl 

možnost nikdy hmatem prohlédnout a udělat si tak o nich svou vlastní představu. 

*SCHINDLEROVÁ, 2007+ 

 

Naproti tomu člověk později osleplý má znalosti a zkušenosti získané v době před 

ztrátou zraku. Zná tedy přesný význam pojmů a slov. U těchto lidí je důležité vědět, 

před jakou dobou přibližně zrak ztratili. Je možné, že se se ztrátou zraku dosud 
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nevyrovnali. Může u nich převládat negativní postoj: „Nic nemůžu, vždyť nevidím“. Lidé 

později osleplí většinou neumí Braillovo bodové písmo, neznají zásady prostorové 

orientace a samostatného pohybu. Nemají srovnání, neznají příklad člověka 

s podobným postižením, nevědí, co vše lze zvládnout. *SCHINDLEROVÁ, 2007+ 

 

Slabozrací lidé by měli v optimální míře využívat svůj zrak. Toho lze dosáhnout 

například úpravou kontrastu, osvětlení, vzdáleností od předmětu, který si prohlížejí, 

či textu, který čtou. U těchto osob je třeba si uvědomit, že stav jejich vidění nemusí 

být stálý, může kolísat ze dne na den. Slabozrací lidé jsou také úzkostnější, protože 

je denně doprovázejí obavy, že se jim zrak ještě více zhorší. *SCHINDLEROVÁ, 2007+ 

 

2.4.2 Míra akceptace zrakového postižení  

 

Ztráta nebo značné zhoršení zraku představují závažnou změnu v životě člověka 

bez ohledu na věk. Je třeba si uvědomit, že zrakem vnímáme až tři čtvrtiny veškerých 

informací – nebo ještě lépe vyjádřeno – zrakem vnímáme maximum informací 

v minimálním čase. *VAVŘINOVÁ, 2010, s. 19+ 

 

Pro mnohé to znamená vyřazení z aktivního smysluplného života. Lze tvrdit, že ztráta 

zraku nikdy neovlivňuje život postiženého jedince sama o sobě, nýbrž vždy jen jako 

jedna podmínka v komplexu dalších vnitřních i vnějších činitelů, které se navzájem 

ovlivňují. *ČÁLEK, 1988, s. 4+ 

 

Jak jsem již uvedla výše, lidé s těžkým zrakovým postižením, kterým se zrak zhoršil 

v rozdílných etapách života, disponují rozdílnou mírou akceptace svého zrakového 

postižení, proto se budu této problematice nyní blíže věnovat. 

 

Postoj k defektu je pojmem všeobecným. Lze ho definovat jako ustálený způsob, 

jak nějaká osoba zná a hodnotí určitý tělesný nebo smyslový defekt, jak jej citově 

prožívá a jak vůči němu jedná. Vyvinulo se rozlišování různých druhů postoje k defektu 

podle toho, jak prospívají nebo brání životnímu znovupřizpůsobení (readaptaci) těchto 

osob. *ČÁLEK, 1988+ 
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Pojem akceptace vady je poznávací citové a jednací osvojení všech životních možností 

a omezení, které tato vada zanechává. V případě zrakové vady, tj. těžké nebo úplné 

ztráty zraku, tzn. osvojení si všech podstatných zbývajících životních možností a jejich  

uskutečňování pří zohledňování všech životních omezení, která tato zdravotní postižení 

přinášejí. V širším slova smyslu je akceptace vady součástí nebo spíše předpokladem 

celkového zdravého a činorodého životního přizpůsobení postižené osoby. *ČÁLEK, 

1988, s. 8 - 9] 

 

Akceptace vady - při překladu tohoto výrazu do češtiny navozuje představu přijetí 

vady, smíření s ní. Akceptaci lze rovněž chápat jako „osvojení, uskutečnění zbývajících 

životních možností“, proto akceptaci můžeme posuzovat jako důraz na aktivní 

překonání, aktivní vyrovnání s defektem a jeho důsledky. Akceptace vady se dá chápat 

jako trvalá, „vžitá“ pohotovost postižené osoby průběžně věcně i citově překonávat 

důsledky daného defektu. *ČÁLEK, 1988, s. 9+ 

 

Protipólem výše zmiňované akceptace je nonakceptace vady *ČÁLEK, 1988, s. 11 - 12] 

u zrakově postižených osob. Lze ji definovat jako nepřijímání a neuznávání životních 

možností a omezení, které vada zanechává. Vedoucí úlohu zde má citová složka tohoto 

postoje, která bývá doplněna odmítavostí a záporností. Nonakceptace zrakové vady 

má různé jevové podoby.  Je jí však možno rozdělit do dvou kategorií:  

 

1) zveličování důsledků defektu,  

2) popírání důsledků defektu.  

 

V případě „zveličování“ důsledků vady jde o postoj, kdy se zrakově těžce postižený 

jedinec považuje za víceméně zcela bezmocnou bytost, tedy za bytost bez jakýchkoliv 

možností. Postižená dospělá osoba nebo dítě se pokládají za zcela závislé a neschopné 

samostatnosti, neschopné nést jakoukoliv odpovědnost nebo odvést výkon, obstát 

ve společenských rolích a vztazích aktivního rázu. Tento postoj může zastávat 

jak postižený člověk sám, tak lidé v jeho okolí i na celospolečenské rovině. 

U samotných postižených osob pak neakceptace vlastní vady zapříčiňuje jejich životní 

nepřizpůsobenost různého druhu. *ČÁLEK, 1988, s. 11 - 12] 
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Mezi projevy nonakceptace může dle Vavřinové *VAVŘINOVÁ, 2010, s. 19-20] 

například patřit: 

 

1. Odmítání základních kompenzačních pomůcek: 

Kamenem úrazu je, když lidé s těžkým zrakovým postižením odmítají i nejrozšířenější 

kompenzační pomůcku – bílou hůl. Odmítají se nechat veřejností zaškatulkovat mezi 

osoby s těžkým zrakovým postižením a mnohdy tak na ulici riskují své zdraví.  

 

2. Odmítání činnosti: 

Při tréninku paměti, ale i jiných aktivizačních programech speciálně upravených 

pro osoby s těžkým postižením zraku, se můžeme často setkat s odmítnutím typu: 

„Ale tohle my vůbec nemůžeme, vždyť na to nevidíme.“, „Ale oni si to mohou napsat 

a my ne.“ apod.  

 

3. Opakované sdělování nadějí: 

„Já zatím lupu nepotřebuju, co když se mi zrak ještě vrátí?“; „Nepotřebuji navštěvovat 

žádné specializované centrum, co bych tam dělal?“ apod. Tito lidé opakovaně mluví 

o zlepšení zraku, vyhledávají nové a nové informace, obracejí se na specialisty v České 

republice i v zahraničí. Z velké části však tyto případy mají stejný scénář – a to trvalé 

poškození zraku bez možnosti zlepšení. 

 

Důležitým faktorem, který brání akceptaci vady, je také rodina, která uměle udržuje 

nesamostatnost osoby s těžkým zrakovým postižením. Velmi často se zde musí čelit 

nadměrné péči o danou osobu, či odmítnutí, popírání jejího postižení. Horší situace 

bývá zejména u osob, u kterých došlo k závažnému poškození zraku v průběhu života 

a to buď náhlou ztrátou zraku, nebo postupným zhoršováním zrakových schopností 

jedince. U těchto osob je důležitá motivace k činnosti, k opětovnému získání 

co nejvyšší samostatnosti. Kladné sebehodnocení, sebedůvěra, sebejistota jsou 

nezbytnou podmínkou aktivního životního přizpůsobení.*VAVŘINOVÁ, 2010+ 
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3 Systém vzdělávání v České republice 
 

Vzhledem k tomu, že je moje práce zaměřena na pracovní uplatnění zrakově 

postižených, budu se v následující kapitole podrobněji zabývat vzděláváním 

na základních, středních a vysokých školách. Možnosti rekvalifikace také patří 

do vzdělávání, vyčlenila jsem jim ale samostatnou kapitolu, neboť se jedná o velmi 

specifickou oblast. 

 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením je klíčovým faktorem jejich 

budoucího uplatnění na trhu práce. Úroveň vzdělání osob se zdravotním postižením 

je v porovnání s celkovou populací České republiky nižší. Ve skupině zdravotně 

postižených starších 15 let výrazně převládá počet osob se základním vzděláním. 

Současným trendem v oblasti vzdělávání je integrace dětí s postižením do hlavního 

vzdělávacího proudu. Je přirozené, aby se děti s postižením setkávali se svými 

vrstevníky, a to postiženými i těmi bez postižení, a vzájemně se obohacovali. Zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, v platném znění zakotvuje možnosti individuální a skupinové integrace 

osob s postižením do běžných škol. Zároveň je snahou zachovat speciální školství, které 

by však mělo být určeno pouze lidem s těžkým zdravotním postižením, vhodné jsou 

i rehabilitační nebo speciální autistické třídy. Nezbytnou roli v integraci dětí 

se specifickými potřebami sehrává přítomnost asistenta pedagoga ve třídě. 

[www.verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz, 4] 

 

Velice důležitou úlohu v rámci vzdělávání má Listina základních práv a svobod. Podle 

ní má každý právo na vzdělání. Listina je součástí ústavního pořádku České republiky. 

Je členěna do šesti hlav a 44 článků. [www.zakony-online.cz, 5] 

 

Článek 33 upravuje tři roviny práva na vzdělání. První rovina je konstrukce, že se právo 

na vzdělání poskytuje všem. Druhá - sociální - rovina je vyjádřena v čl. 33 odst. 2 

a přiznává občanům právo, které má nepodmíněnou povahu, na bezplatné základní 

a středoškolské vzdělání. Hovoří se zde i o bezplatném vzdělání na vysokých školách, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_%C5%A1kola
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ale toto je již podmiňováno nejen schopnostmi občana ale také možnostmi 

společnosti. Třetí rovinou je rovina institucionální, kdy čl. 33 odst. 3 upravuje i zřizování 

jiných než státních škol. Zákonem lze stanovit podmínky, za kterých stát poskytuje 

občanům při studiu pomoc. *www.zakony-online.cz, 5] 

 

Vzdělávání žáků je upravováno právními normami. Pro potřeby své práce zmiňuji tyto: 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání,  

 vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 

na konzervatoři,  

 vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání,  

 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,  

 vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných. 

 

Základním právním pramenem je tzv. školský zákon – tedy zákon č. 561/2004 Sb. 

Vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., 

která uvádí, že vzdělávání zrakově postižených může probíhat integrací buď na základní 

škole, nebo na základní škole pro zrakově postižené, praktické škole pro zrakově 

postižené, gymnáziu pro zrakově postižené, střední odborné škole pro zrakově 

postižené, konzervatoři pro zrakově postižené. Při rozhodování o zařazení dítěte 

do příslušného typu školy je zohledňován stupeň zrakového postižení a jeho prognóza. 

[www.sagit.cz, 6] 

 

Vzdělávání na všech typech škol usměrňuje Rámcový vzdělávací program, který 

je tvořen pro každý stupeň vzdělávání. Více informací je dostupných na www.rvp.cz. 

 

Cílem vzdělávání je jak získání patřičných znalostí a dovedností, tak také schopností 

pro samostatný život. V případě vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením 

jsou to samostatnost a sebeobsluha, sebeúcta a sebeurčení v oblasti, na kterou by měl 
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být kladen důraz jak ve speciálním vzdělávání, tak ve vzdělávání v běžné škole. 

*HAMADOVÁ, 2006, s. 125] 

 

Příprava na vzdělávání začíná již v předškolním věku, proto je vhodné, aby i těžce 

zrakově postižené dítě navštěvovalo mateřskou školu a vytvářelo si tak předpoklady 

k postupnému zapojování do kolektivu. Protože se však ve své práci chci zaměřit 

zejména na profesní vzdělávání, bude se má pozornost soustředit na systém vzdělávání 

na základních, středních a vysokých školách.  

 

3.1 Základní školy pro zrakově postižené 

 

Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní 

prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení 

jejich vnitřního potenciálu, směruje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu 

pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci. *www.vuppraha.cz, 7] 

 

Otázka integrace do běžné sítě základních škol je hodně diskutabilní. Mnohdy 

se názory rodičů neshodují s názory odborníků. Proto by bylo lepší žáky se zrakovým 

handicapem řešit individuálně případ od případu. Pro žáky s těžkým zrakovým 

postižením se nabízí několik variant. Jednou za variant je integrace na běžnou základní 

školu. 

 

Kromě toho v České republice existuje několik základních škol specializovaných přímo 

na žáky s těžkým zrakovým postižením. Učitelé a další pedagogičtí pracovníci těchto 

škol znají specifika práce s osobami se zrakovým postižením. Jsou znalí správné 

komunikace a kontaktu s těžce zrakově postiženými lidmi. (V přílohách č. 4 a 5 uvádím 

dvě základní desatera – jedno pro kontakt se slabozrakým, druhé s nevidomým 

člověkem.) Školy disponují vhodným technickým vybavením, didaktickými 

a kompenzačními pomůckami.  
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Tyto školy nabízejí pro zrakově postižené žáky speciální vyučovací předměty 

a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající jejich speciálním vzdělávacím 

potřebám, které zahrnují například: prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově 

postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomůckami, speciální přípravu psaní 

a čtení bodového písma, tyflopedickou péči, logopedickou péči a zdravotní tělesnou 

výchovu. *www.vuppraha.cz, 7] 

 

Dalším pozitivem speciálních základních škol pro zrakově postižené je zejména jejich 

vybavenost pro výuku jednotlivých předmětů, úprava prostředí pro pohyb osob 

s poškozením zraku (kontrastní barevnost, popisky v Braillově písmu na dveřích, 

odstranění překážek pro pohyb s bílou holí), informovanost a způsobilost 

pedagogů a personálu pracovat se zrakově postiženými žáky. Školy jsou také 

místem, kde je většinou k dispozici i speciálně pedagogické centrum či oftalmolog. 

*HAMADOVÁ, 2006, s. 126] 

 

3.2 Střední školy pro zrakově postižené 

 

Po ukončení základní školy se může žák se zrakovým postižením rozhodnout 

pro studium na střední škole, na středním odborném nebo na odborném učilišti. 

Studentům se nabízí několik možností.  Žáci mohou navštěvovat běžné střední školy, 

nebo speciální střední školy pro zrakově postižené. Cílem vzdělávání na tomto stupni 

je cílená příprava na výkon budoucího povolání, proto zde uvádím stručný přehled 

středních škol v České republice zaměřených na zrakově handicapovanou mládež. 

 

V České republice existují tyto speciální střední školy pro těžce zrakově postiženou 

mládež:  

 

1. Speciální střední škola a odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež 

v Brně (více informací o škole je dostupných na http://www.sss-ou.cz), 

 

http://www.sss-ou.cz/
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2. Střední odborné učiliště Aloyse Klara pro zrakově postiženou mládež v Praze 

(více informací o škole je dostupných na www.spsaklara.cz), 

 

3. Třídy Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Opavě (více 

informací o škole je dostupných na www.oa-opava.cz),  

 

4. Gymnázium, Obchodní Akademie a Obchodní škola pro zrakově postiženou 

mládež v Praze (více informací o škole je dostupných na http://goa.braillnet.cz),  

 

5. Praktická škola s dvouletým vzdělávacím programem při Speciální základní 

škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze (více informací o škole 

je dostupných na www.skolajj.cz),  

 

6. Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla pro zrakově postiženou mládež 

v Praze (více informací o škole je dostupných na www.kdj.cz). 

 

3.3 Vysoké školy 

 

V České republice neexistuje speciální vysoká škola pro zrakově postižené, přesto mají 

studenti s těžkým zrakovým postižením k dispozici na jednotlivých školách speciální 

centra. Ta vznikla právě, aby pomáhala studentům s různým typem postižení. 

 

Nyní předkládám stručnou charakteristiku jednotlivých center pro zrakově postižené: 

 

3.3.1 Masarykova univerzita Brno - Teiresias  

 

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním 

pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní 

obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným 

handicapem. (Více informací o středisku je dostupných na http://teiresias.muni.cz).  
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3.3.2 ČVUT - Centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených 
Tereza 

 

Centrum se nachází při Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze a nabízí 17 druhů služeb 

pro zrakově postižené studenty. (Více informací o centru je dostupných 

na http://www.tereza.fjfi.cvut.cz).  

 

3.3.3 Univerzita Karlova - Laboratoř CAROLINA – Centrum podpory studia zrakově 
postižených  

 

Centrum podpory studia zrakově postižených na Karlově univerzitě působí při Kabinetu 

software a výuky informatiky na Matematicko - fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy (dále také UK). Podstatnou složkou práce centra jsou kurzy pro nevidomé 

a slabozraké. Laboratoř i kurzy slouží přednostně studentům UK, jsou ale 

přístupné i všem zrakově postiženým. (Více informací o laboratoři je dostupných 

na http://carolina.mff.cuni.cz/about.php).  

 

3.3.4 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - Centrum pomoci 
handicapovaným 

 

Centrum poskytuje průvodcovské služby těžce zrakově postiženým klientům, 

konzultační činnost týkající se studijních záležitostí klientů, převod studijních materiálů 

z černotiskového tisku do Braillova písma apod. Klientům je k dispozici speciálně 

upravený počítačový software usnadňující čtení, připojení k internetu s hlasovým 

výstupem, odborná výkladová literatura a legislativní pomoc. (Více informací o centru 

je dostupných na http://www.ksp.upol.cz/cz/centrum-pomoci-handicapovanym).  

 

3.3.5 Univerzita v Hradci Králové - Univerzitní středisko pro studenty 
se specifickými vzdělávacími potřebami – Augustin 

 

Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami. Poskytuje poradenství 

v otázkách studia a metodiky odborné práce pro studenty a uchazeče se specifickými 

potřebami, se zvláštní pozorností ke studentům prvních ročníků. Nabízí také 

poradenství pro akademické pracovníky a spolupráci se zainteresovanými subjekty. 
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Je podporou při úpravě vnějších podmínek studia. Zprostředkovává psychologickou, 

sociálně-rehabilitační a sociálně-právní péči. Zpřístupňuje pomůcky pro smyslově 

postižené k překonávání informačního deficitu. (Více informací o středisku 

je dostupných na http://pdf.uhk.cz/augustin/sluzby.html).  

 

3.3.6 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě - centrum Slunečnice 

 

Dalším centrem pro handicapované je Centrum pro znevýhodněné studenty Slunečnice 

na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě, které je součástí Institutu inovace a vzdělávání. 

Jedná se o kontaktní a poradenské pracoviště pro uchazeče a studenty se specifickými 

nároky. Vzniklo v roce 2005 za podpory Evropského sociálního fondu (ESF). (Více 

informací o centru je dostupných na http://www.ekf.vsb.cz/slunecnice/cs/index.html).  

 

3.3.7 Univerzita Karlova – Institut základní rehabilitace zrakově postižených 
na FTVS 

 

Institut zahájil svou činnost dne 1. 10. 1994 na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze. Od 1. 5. 2001 je součástí Fakulty humanitních studií UK. Na základě pověření 

MŠMT ČR proškoluje instruktory prostorové orientace zrakově postižených a následně 

kontroluje jejich činnost. Tím je zaručována stabilně vysoká profesionální úroveň jejich 

práce. Je zde také výukové centrum, kde se zrakově postižení mohou seznámit 

se speciálními pomůckami a s pomocí instalovaného zařízení lze názorně předvést 

i jejich rodinným příslušníkům možnosti vybavení domácnosti, její úpravy, uspořádání 

a osvětlení pracovní plochy atd. Své služby nabízí Institut i zrakově postiženým 

studentům VŠ. (Více informací o institutu je dostupných na http://www.cuni.cz/UK-

682.html). 

 

3.4 Speciálně pedagogická centra 

 

Na závěr této kapitoly bych ráda krátce zmínila funkci speciálně pedagogických center 

(dále také SPC).  SPC jsou centra, která se úzce specializují na podporu zrakově 
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postižených. Každé centrum je svojí náplní specifické a má jinou cílovou skupinu. 

Převážně se jedná o děti od předškolního věku až do dospělosti.  Ve většině případů 

se jedná o výuku prostorové orientace, přípravu na čtení a psaní bodového písma, 

nácvik práce s optickými pomůckami, nápravu grafomotorických obtíží, logopedickou 

nápravu, odborné poradenství rodičům i pedagogům pečujícím o děti se zrakovým 

postižením, pomoc při výběru vhodné školy. Také vyzkoušení a doporučení vhodných 

optických pomůcek a zaškolení v obsluze pomůcek jako jsou např. lupy do ruky, 

televizní lupy atd. [www.nevidomimezinami.cz, 12] 

 

Z mého pohledu jsou tato centra velice důležitá, protože se zabývají oblastí, která 

je velmi aktuální a rovněž podporují rodiče zrakově postižených dětí, jak je připravit 

na budoucí vzdělání či povolání. 

 

Většina těchto center funguje přímo v rámci některé z výše uvedených škol. SPC 

poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání nejen žákům, jeho rodičům, ale také 

pedagogickým pracovníkům, kteří zrakově postižené vzdělávají. Pracovníci SPC jsou 

také odbornou oporou pro školy, které jsou nakloněné integraci zrakově postižených 

do běžného systému vzdělávání. 

 

Činnost speciálně pedagogických center upravuje vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  
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4 REKVALIFIKACE 
 

Jak jsem uvedla již v úvodní teoretické kapitole, je třeba věnovat zvláštní pozornost 

osobám, u kterých došlo ke zhoršení zraku až v průběhu života. Nejenže je u nich velké 

riziko, že svůj zrakový handicap doposud neakceptovali, ale bude to pro ně 

představovat i určitá specifika v oblasti zaměstnání. Pravděpodobně nebudou moci 

vykonávat stejné zaměstnání jako před zhoršením zraku. Pokud tito lidé mají zájem 

dále pracovat, potom se zde otevírá možnost jejich účasti na rekvalifikačních kurzech. 

 

Účasti na rekvalifikačních kurzech může předcházet absolvování některého z programů 

pracovní rehabilitace pro později osleplé osoby (nevidomí, prakticky nevidomí), které 

vybavují klienty dovednostmi a návyky, jejichž zvládnutí je nezbytné pro zařazení 

do některého rekvalifikačního kurzu nebo do zaměstnání, k jehož výkonu není nutná 

speciální rekvalifikační příprava. Jedná se např. o zvládání obsluhy elektronických 

kompenzačních pomůcek pro zpřístupnění informací, rozvíjení manuálních zručností 

apod. Na programy pracovní rehabilitace navazují již konkrétní rekvalifikační programy. 

[www.praceprozp.cz, 8] 

 

Klienty rekvalifikačních a pracovně rehabilitačních programů se mohou stát občané, 

kteří ztratili své původní zaměstnání v důsledku ztráty nebo vážného poškození zraku 

v produktivním věku; občané s dlouhodobým těžkým zrakovým postižením, kteří 

již vykonávali své původní povolání za zvlášť upravených podmínek, toto zaměstnání 

však ztratili a nyní se snaží nalézt nové; občané, kteří ztratili zrak v průběhu studia 

nebo přípravy na povolání; občané s těžkým zrakovým postižením od mládí, kteří 

se připravovali na speciální povolání, ale z důvodu rozporu mezi zaměřením 

vzdělávacích zařízení a potřebami trhu práce své zaměstnání nenalezli. 

[www.praceprozp.cz, 8] 

 

V České republice působí několik specializovaných středisek, která jsou zaměřena 

na rekvalifikaci osob se zrakovým postižením. Tato specializovaná pracoviště 

se především zaměřují na zvyšování kvalifikace klientů prostřednictvím rekvalifikačních 
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kurzů. Tyto kurzy výrazně zvyšují šance klienta na získání zajímavé profese. Tato centra 

zároveň přispívají ke zvýšení celkové zaměstnanosti a zkvalitnění profesního i osobního 

života osob se zrakovým postižením.  

 

Nyní se pokusím zpracovat stručný přehled těchto center, včetně rekvalifikačních 

kurzů, které nabízejí.  

 

4.1  Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé 
Dědina, o. p. s.  

 

Kromě rekvalifikačních kurzů středisko nabízí také sociální a pracovní rehabilitaci.  

 

Nabízenými rekvalifikačními kurzy jsou: nevidomý a slabozraký masér, keramická 

výroba, košíkářská výroba, nácvik obsluhy PC, ruční tkadlec/tkadlena a pracovník 

v kartonážní výrobě. 

 

Tyto rekvalifikační kurzy jsou realizovány formou individuálních rekvalifikačních 

programů, při jejichž přípravě jsou ve velké míře zohledněny schopnosti klienta 

i požadavky budoucího zaměstnavatele. Účastníky těchto kurzů jsou zrakově postižení 

občané, kteří jsou zaregistrováni na Úřadu práce jako nezaměstnaní. Úřad práce 

na základě dohody tuto rekvalifikaci uhradí. Rekvalifikaci může však uhradit i budoucí 

zaměstnavatel zrakově postiženého či případný sponzor. Rekvalifikační kurzy mají 

různou délku trvání. Věková hranice pro možnou účast v rekvalifikačním kurzu 

je stanovena na 16 let až po dosažení věku dvou let před vznikem nároku na starobní 

důchod. Rekvalifikace končí závěrečnou zkouškou. Středisko se současně s ukončením 

rekvalifikace stará i o umístění klienta v odpovídající pozici na trhu práce. Více 

informací o této organizaci je dostupných na http://www.dedina.cz.  
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4.2 Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích 

 

Posláním ÚSP Brno - Chrlice je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) 

služeb lidem nad 18 let  se zrakovým postižením (nevidomým, slabozrakým a se zbytky 

zraku), zrakovým a sluchovým postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu 

postižení a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a kteří jsou 

závislí na pomoci cizích osob. 

 

Přesto, že se jedná o ústav sociální péče, nabízí tato organizace následující 

rekvalifikační kurzy: Obsluha osobního počítače se zaměřením na práci se zvětšovacím 

programem ZoomText v prostředí Windows pro slabozraké; obsluha osobního počítače 

se zaměřením na práci s hlasovým výstupem WinMonitor, Jaws či WinTalker 

v prostředí Windows pro nevidomé; základy obsluhy osobního počítače se zaměřením 

na práci digitálním čtecím zařízením s hlasovým výstupem. 

 

Po úspěšném absolvování kurzu s následnou zkouškou uživatel obdrží rekvalifikační 

osvědčení, které je garantováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více 

informací o této organizaci je dostupných na http://www.uspchrlice.cz. 
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5 Přehled organizací 
 

V této kapitole bych ráda uvedla stručnou charakteristiku organizací, které pomáhají 

osobám s těžkým zrakovým postižením v oblasti pracovního uplatnění. 

 

5.1 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

 

Jedná se o občanské sdružení s celostátní působností. Hlavním posláním této 

organizace je hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů 

a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů 

do společnosti. 

 

Mezi hlavní cíle této organizace patří právě podpora zaměstnanosti nevidomých 

a slabozrakých občanů. 

 

V rámci naplňování svého poslání a s cílem maximálního zefektivnění poskytovaných 

služeb pro nevidomé založila SONS v letech 2000 až 2003 celou řadu odborných 

středisek, většina z nich jsou ustaveny jako obecně prospěšné společnosti a většina 

z nich s krajskou působností. Více informací o této organizaci je dostupných 

na http://www.sons.cz. 

 

5.2 TyfloCentrum Praha, o. p. s. 

 

Organizace typu TyfloCentrum (dále také TC) vznikaly postupně ve všech krajských 

městech České republiky. Jelikož jsem při své praxi působila v TyfloCentru Praha, 

o. p. s., představím nyní tuto konkrétní organizaci. 

 

Jedná se o obecně prospěšnou společnost. TyfloCentrum Praha, o. p. s. funguje jako 

specializované centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany Prahy 
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a Středočeského kraje. Svá pracoviště má v Praze, Rakovníku, Kolíně, Mladé Boleslavi 

a Příbrami. 

 

Základním cílem této organizace je podporovat těžce zrakově postižené v jejich 

zapojení do společnosti. TC jim pomáhá zvládat konkrétní každodenní problémy 

a překonávat náročné situace. TC a jeho pracovníci či dobrovolníci se snaží 

minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového 

postižení. Více než 50 % zaměstnanců TC tvoří lidé se zdravotním (zrakovým) 

postižením. 

 

TyfloCentrum Praha, o. p. s. poskytuje čtyři sociální služby: odborné sociální 

poradenství, předčitatelské a průvodcovské služby, sociálně aktivizační programy 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením a služby sociální rehabilitace. 

Pod poslední jmenovanou službou se skrývá i poskytování služeb v rámci programu 

podporovaného zaměstnávání. [www.praha.tyflocentrum.cz, 9] 

 

TyfloCentrum Praha, o. p. s. sice nepořádá rekvalifikační kurzy, ale pro zvýšení 

odborných kompetencí uživatelů programu podporovaného zaměstnávání 

organizovala od června 2010 do února 2011 komplexní vzdělávací a rozvojový program 

pro osoby  se zrakovým postižením. Uživatelé TyfloCentra Praha, o. p. s. mají dále 

možnost zapojit se do kurzů anglického či německého jazyka. Více informací o této 

organizaci je dostupných na http://praha.tyflocentrum.cz.  

 

5.3 Občanské sdružení OKAMŽIK 

 

Je sdružením pro podporu nejen nevidomých. Jeho posláním je podporovat 

plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat 

ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, 

kulturních a osvětových aktivit. Vzniklo v roce 2000 v Praze. Mezi jeho činnosti patří 

osobní asistence pro nevidomé, sociálně aktivizační služby, dále pořádá semináře, 

workshopy a besedy, nabízí poradenství v otázkách samostatného života nevidomých, 
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vydává knihy a jiné publikace spojené autorsky nebo tematicky se zdravotním 

postižením, pořádá kulturní akce a programy z tvorby nevidomých a jinak zdravotně 

postižených. Toto občanské sdružení také pořádá různé vzdělávací akce pro zrakově 

postižené i širokou veřejnost. Více informací o tomto sdružení je dostupných 

na www.okamzik.cz. 

 

5.4 Cech zrakově postižených masérů 

 

Cech zrakově postižených masérů v ČR sdružuje lidi, které spojuje nejen zrakový 

handicap, ale především profesní zaměření na oblast masáží a rehabilitace. Založení 

CECHU se datuje rokem 1999, kdy vznikla potřeba rozšířit a zkvalitnit činnost klubu 

masérů při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR. Cech svým členům 

zajišťuje přednášky a doškolování v rozšiřujících kurzech za účelem zvyšování 

odbornosti masérů v praxi. Více informací o této organizaci je dostupných 

na http://www.cechzpmaseru.cz. 

 

5.5 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 

 

Posláním této organizace je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým 

občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého 

písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů. Více informací 

o knihovně je dostupných na http://www.ktn.cz. 

 

5.6 Občanské sdružení KAFIRA 

 

KAFIRA je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2002. Posláním tohoto sdružení 

je podpora nezávislého a samostatného života lidí ve věku od 15 let, které jejich 

poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. 

Poskytuje služby poradenské, vzdělávací a další, které zvyšují šance nalézt vhodné 
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pracovní uplatnění. Více informací o tomto sdružení je dostupných 

na http://kafira.cz/cms. 

 

5.7 Občanské sdružení Vision  

 

Toto občanské sdružení je poměrně mladé - vzniklo jako sdružení nevidomých 

a slabozrakých a jejich sympatizantů v září 2010. Cílem a posláním sdružení je všemi 

dostupnými formami přispívat k vytváření podmínek pro plnohodnotné začleňování 

zrakově postižených osob do společnosti, zejména napomáhat překonávání bariér, 

vyplývajících ze zrakového handicapu, odstraňování informačního deficitu zrakově 

postižených osob a všemožně vytvářet podmínky pro zvyšování zaměstnanosti zrakově 

postižených a aktivně vytvářet pracovní místa. 

 

Svých cílů a poslání sdružení dosahuje například zajišťováním odborných kurzů 

pro zrakově postižené – počítačových, jazykových a dalších se zřetelem na zvyšování 

odborné a profesní kvalifikace; vytvářením vlastních pracovních míst pro své členy 

(fyzické osoby) se smysluplnou pracovní náplní a za důstojných finančních podmínek;  

a podporou zaměstnanosti zrakově postižených v jiných organizacích a to pomocí 

osvěty, poradenství či jiné podobné intervence. Více informací o tomto sdružení 

je dostupných na www.visions.cz.  
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6 Zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením 
 

V této kapitole se budu zabývat formami zaměstnávání osob se zrakovým postižením. 

Pro stručný přehled nyní uvedu několik důležitých právních předpisů, které se k této 

problematice vztahují:  

 

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  

• vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, 

• vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání 

a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, 

• nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových 

pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, 

v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Člověk s těžkým zrakovým postižením může hledat své pracovní uplatnění 

na otevřeném trhu práce nebo na tzv. chráněném trhu práce (chráněná dílna, 

chráněné pracovní místo). 

 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu 

se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné 

pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného 

v dohodě. *www.mpsv.cz, 10] 

 

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno nejméně 

60 % zaměstnanců se zdravotním postižením. *www.mpsv.cz, 10] 

 

Otevřený trh práce nabízí pracovní místa pro běžnou populaci. Nabízená pracovní 

místa nevyžadují žádné specifické podmínky na bezbariérovost. Pokud dokážou osoby 

s těžkým zrakovým postižením svou ztrátu zraku dostatečně kompenzovat, mohou 
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se ucházet o místo i na tomto trhu práce. Například TyfloCentrum Praha, o. p. s. 

pomáhá svým uživatelům získat pracovní místo právě na otevřeném trhu práce. 

 

Zaměstnávání osob s sebou přináší i řadu výhod. Při zpracování této části práce jsem 

se inspirovala informacemi, které o této problematice zmiňuje TyfloCentrum 

Praha, o. p. s. na svých webových stránkách, protože právě tato organizace 

má dlouholeté zkušenosti v oblasti zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením. 

[www.praha.tyflocentrum.cz, 11] 

 

První citovanou výhodou je pozitivní vztah zaměstnance se zdravotním postižením 

k práci. Zaměstnanec je k práci motivovaný. Finanční ohodnocení však není 

tím hlavním motivem, tím je zařazení do pracovního kolektivu, vytržení ze sociální 

izolace. 

 

Některé osoby se zdravotním postižením mají zájem pracovat pouze na zkrácený 

pracovní úvazek. Mohou tak vypomáhat zaměstnavateli dle dohody a aktuální potřeby.  

 

Další neopominutelné výhody, které s sebou zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením přináší, jsou bezpochyby finanční výhody pro zaměstnavatele: 

 

1. Zaměstnavatel může dostat od Úřadu práce příspěvek na vytvoření chráněného 

pracovního místa, příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny, příspěvek 

na společensky účelné pracovní místo, příspěvek na zapracování nebo 

na dopravu zaměstnanců. 

 

2. Plnění zákonem stanoveného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením 

přináší zaměstnavateli úsporu v odvodech do státního rozpočtu. 

 

3. Snížení daně z příjmu v případě přímého zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením.  
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V neposlední řadě zaměstnávání osob se zdravotním postižením zvyšuje dobré jméno 

zaměstnavatele, neboť se chová v souladu s konceptem CSR – společenská 

odpovědnost firem -  v oblasti zaměstnávání. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

7 Dotazníkové šetření 
 

 

7.1 Metodika dotazníkového šetření 

 

Pro získání údajů ze strany pracovníků  jednotlivých pracovišť v Praze a Středočeském 

kraji TyfloCentra Praha, o. p. s. použiji dotazníkové šetření. 

 

Tématem mého empirického šetření bude program podporovaného zaměstnávání 

v podmínkách TyfloCentra Praha, o. p. s. – na jeho pracovištích v Praze, Kolíně, Mladé 

Boleslavi, Příbrami a v Rakovníku. Konkrétní porovnání těchto pracovišť nikde není 

zpracováno, proto jsem to vzala jako výzvu zabývat se tím ve své praktické části 

absolventské práce.   

 

Jako hlavní cíl dotazníkového šetření jsem si stanovila porovnání programu 

podporovaného zaměstnávání na jednotlivých pracovištích TyfloCentra Praha, o. p. s.  

 

Jako dílčí cíl jsem si stanovila zjistit stav programu podporovaného zaměstnávání 

na jednotlivých pracovištích TyfloCentra Praha, o. p. s. Dalším dílčím cílem bude zjistit, 

na jakých pracovních pozicích našli uživatelé programu podporovaného zaměstnání 

uplatnění v roce 2010. Zjištěné pozice budou na závěr této kapitoly podrobně popsány. 

 

V dotazníku se budu také věnovat tomu, jaká je spolupráce s potenciálními 

zaměstnavateli a jaký mají pracovníci programu podporovaného zaměstnávání 

TyfloCentra Praha, o. p. s. názor na připravovanou sociální reformu. 

 

Předmětem empirického šetření je program podporovaného zaměstnávání 

v TyfloCentru Praha, o. p. s., který zahrnuje jak práci s uživateli, tak se studenty před 

dokončením studia, i se zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi atd. 
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Objektem budou klíčoví pracovníci programu podporovaného zaměstnání jednotlivých 

pracovišť.  Osloveni budou pracovníci za službu a každé pracoviště – tedy 5 pracovníků 

TyfloCentra Praha, o. p. s. TyfloCentrum Praha, o. p. s. má své pracovníky nejen 

v Praze, ale i v dalších středočeských městech jako je Kolín, Mladá Boleslav, Rakovník 

a Příbram. 

 

Jako metodu svého šetření jsem zvolila dotazníkové šetření.  Dotazníkové šetření jsem 

zvolila, protože se jedná o vysoce efektivní techniku. Data lze získat v relativně krátkém 

čase s minimálními náklady. Dotazníkové šetření obsáhne sledované téma komplexně. 

Nevýhodou dotazníkového šetření je bohužel to, že si klade vysoké nároky na ochotu 

dotazovaného a jeho návratnost je obvykle velice nízká.  

 

Přestože, že jsem si zvolila empirické šetření pouze na malém počtu respondentů, 

rozhodla jsem se pro dotazníkové šetření. Hlavním důvodem mého rozhodnutí 

je, že jednotlivá pracoviště této organizace jsou rozeseta v celém Středočeském kraji 

a bylo by tak velmi časově i finančně náročné, domluvit si s respondenty osobní 

schůzku, aby mohlo být toto šetření provedeno například formou řízeného rozhovoru.  

 

Dotazníkové šetření proběhne pouze na malém počtu respondentů, protože ve své 

absolventské práci porovnávám jednu službu v rámci jedné organizace, která 

má ve Středočeském kraji a v Praze celkem 5 pracovišť. 

 

Ke zvolené metodě patří konkrétní výzkumná technika – dotazník. Na sestavení 

standardizovaného dotazníku jsem zvolila vlastní konstrukci. Sleduje cíle, které jsem 

si v úvodu praktické části stanovila. 

 

V dotazníku použiji otázky uzavřené, polootevřené i otevřené. Uzavřené otázky 

představují jasně definované kategorie – např. stupeň zrakového postižení, 

polootevřené otázky nabízejí respondentům několik variant, ze kterých je možno volit, 

a je zde ponechána možnost pro volbu tzv. jiné možnosti, kterou respondent přímo 

vypíše. U otázek, kde se budu dotazovat na konkrétní názory jednotlivých pracovníků, 

použiji otevřené otázky. 
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V dotazníkovém šetření se budu pracovníků ptát na informace z praxe. Při konstrukci 

jednotlivých otázek budu čerpat z odborných znalostí, které jsem o problematice osob 

se zrakovým handicapem získala při zpracovávání teoretické části této práce. Bude 

mne zajímat věkové složení uživatelů, jejich dosažené vzdělání, stupeň a druh 

zrakového postižení i to, pokud získali zaměstnání – na jaké pracovní pozici to bylo a 

jakou povahu – z hlediska časového – toto zaměstnání má.  

 

Dotazníky budou rozeslány v elektronické podobě vedoucí pracovnicí 

mladoboleslavského pracoviště TyfloCentra Praha, o. p. s. Gabrielou Vavřinovou, DiS. 

(z důvodu rychlejší a předpokládané vyšší návratnosti.) Úplné znění dotazníku 

je uvedeno v příloze č. 6.  

 

7.2 Závěry z dotazníkového šetření 

 

Ke svému dotazníkovému šetření jsem si vybrala organizaci TyfloCentrum Praha, 

o. p. s. – jeho pracoviště v Praze a ve Středočeském kraji, konkrétně v následujících 

městech: v Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníku. Pro oblast Rakovnicko sídlí 

pracovník v Praze a do oblasti má pravidelné výjezdy. V ostatních městech jsou stabilní 

pracoviště. Tuto organizaci jsem si vybrala proto, že je mi velmi blízká, absolvovala 

jsem zde svou odbornou praxi v rámci studia. 

 

Ze získaných dotazníků uvádím formou tabulek a grafů a slovního komentáře zjištěné 

výsledky.  

 

V následující tabulce č. 1 a grafu č. 1 lze vidět počet uživatelů programu 

podporovaného zaměstnávání ve Středočeském kraji za rok 2010. Počet uživatelů 

za pražské pracoviště není ze získaných dotazníků možné doložit.  
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Tabulka č. 1 

ženy muži

Kolín 3 1 2

Mladá Boleslav 8 5 3

Příbram 3 1 2

Rakovník 0 0 0

Pracoviště
Celkem

uživatelů

Z toho

Počet uživatelů programu podporovaného 

zaměstnávání ve Středočeském kraji za rok 2010

 

 

Graf č. 1  

 

 

Otázka č. 1: Do které věkové skupiny patří uživatelé programu podporovaného 

zaměstnávání? (Můžete vybrat více variant.) Prosím o vyplnění počtu uživatelů (a žen) 

u jednotlivých kategorií.  

 

Následující tabulky a grafy jsem rozdělila pro přehlednost dle jednotlivých pracovišť 

ve Středočeském kraji a to na města Kolín, Mladá Boleslav a Příbram. Rakovník neměl 

za sledované období žádné uživatele této služby a za pracoviště Praha nebyla tato 

otázka vyplněna. 
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Tabulka č. 2 

ženy muži

Méně než 18 let 0 0 0

18 až 30 let 3 1 2

31 až 40 let 0 0 0

41 až 50 let 0 0 0

51 až dovršení důchodového věku 0 0 0

Starobní důchodce 0 0 0

Věková skupina
Celkem

uživatelů

Z toho

Počet uživatelů programu podporovaného zaměstnávání dle věkového 

složení na pracovišti v Kolíně

 

 

Graf č. 2 

 

 

Komentář k tabulce a grafu č. 2: Z uvedené tabulky a grafu lze vyvodit, že nejvíce 

zastoupenou věkovou skupinou na pracovišti v Kolíně je skupina 18 až 30 let. Na tomto 

pracovišti se jedná o 2 muže a 1 ženu.  
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Tabulka č. 3 

ženy muži

Méně než 18 let 0 0 0

18 až 30 let 3 1 2

31 až 40 let 2 2 0

41 až 50 let 2 2 0

51 až dovršení důchodového věku 1 0 1

Starobní důchodce 0 0 0

Počet uživatelů programu podporovaného zaměstnávání dle věkového 

složení na pracovišti v Mladé Boleslavi

Věková skupina
Celkem

uživatelů

Z toho

 

 

Graf č. 3 

 

 

Komentář k tabulce a grafu č. 3: Z uvedené tabulky a grafu lze vyvodit, že nejvíce 

zastoupenou věkovou skupinou na pracovišti v Mladé Boleslavi je, stejně jako v Kolíně, 

skupina 18 až 30 let. Další zastoupenou skupinou jsou věkové skupiny 31 až 40 let a 41 

až 50 let. Nejméně je zastoupená skupina 51 let až dovršení důchodového věku. 

Skupina starobní důchodce nemá z pochopitelných důvodů žádného uživatele.  
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Tabulka č. 4 

ženy muži

Méně než 18 let 0 0 0

18 až 30 let 0 0 0

31 až 40 let 0 0 0

41 až 50 let 0 0 0

51 až dovršení důchodového věku 3 1 2

Starobní důchodce 0 0 0

Věková skupina
Celkem

uživatelů

Počet uživatelů programu podporovaného zaměstnávání dle věkového 

složení na pracovišti v Příbrami

Z toho

 

 

Graf č. 4 

 

 

Komentář k tabulce a grafu č. 4: Z uvedené tabulky a grafu lze vyvodit, že jedinou 

a nejvíce zastoupenou věkovou skupinou na pracovišti v Příbrami je skupina 51 

až dovršení důchodového věku. V převaze jsou zde muži.  Žádná další věková skupina 

nemá žádné uživatele.  
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Otázka č. 2: U uživatelů programu podporovaného zaměstnávání uveďte ke každé 

z variant jejich počet. 

 

Tabulka č. 5 

Pracoviště
ZŠ bez 

vyučení

Vyučení 

bez maturity

Vyučení s 

maturitou

SŠ s 

maturitou
VOŠ

VŠ a postgr.

studium

Kolín 0 0 0 3 0 0

Mladá Boleslav 1 0 0 6 0 1

Příbram 0 2 0 1 0 0

Přehled uživatelů programu podporovaného zaměstnávání dle dosaženého vzdělání

 

 

Graf č. 5 

Vysvětlivky:  ZŠ – Základní škola, SŠ – Střední škola, VOŠ – Vyšší odborná škola, VŠ – Vysoká škola 

 

Komentář k otázce č. 2: Účelem této otázky bylo zjistit dosažené vzdělání u uživatelů 

programu podporovaného zaměstnávání v Praze a  jednotlivých městech 

středočeského regionu. Vzhledem k tomu, že Rakovník za sledované období 

nevykazuje žádné uživatele, není uveden ani v příslušné tabulce a grafu. Za pracoviště 

Praha zůstala tato otázka nezodpovězena. 

 

Na pracovišti v Kolíně jsou 3 uživatelé se SŠ s maturitou.  Na pracovišti v Mladé 

Boleslavi 1 uživatel se ZŠ bez vyučení, 6 uživatelů se SŠ s maturitou a 1 uživatel s  VŠ 
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a postgraduální studiem. V Příbrami 2 uživatelé s vyučením bez maturity a 1 uživatel 

se SŠ s maturitou.  

 

Na znázorněném grafu lze tedy vidět velké rozdíly v dosaženém vzdělání mezi uživateli 

služby na jednotlivých pracovištích. 

 

Otázka č. 3: S jakým stupněm zrakového postižení k Vám dochází uživatelé programu 

podporovaného zaměstnávání? Prosím, uveďte jejich počet. 

 

Tabulka č. 6 

Pracoviště
Střední 

slabozrakost

Silná 

slabozrakost

Těžce 

slabý zrak

Praktická 

nevidomost

Úplná 

nevidomost

Kolín 0 0 1 1 1

Mladá Boleslav 2 1 0 1 4

Příbram 1 1 0 1 0

Přehled uživatelů programu podporovaného zaměstnávání dle stupně zrakového postižení

 

 

Graf č. 6 

 

 

Komentář k otázce č. 3: Účelem této otázky bylo zjistit stupeň zrakového postižení 

u uživatelů služby na jednotlivých pracovištích v Praze a ve Středočeském kraji. 

Rakovník a Praha opět v této otázce nefigurují. 
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Na pracovišti v Kolíně je uveden 1 uživatel s těžce slabým zrakem, 1 uživatel 

s praktickou nevidomostí a 1 uživatel s úplnou nevidomostí. Na pracovišti v Mladé 

Boleslavi jsou uvedeni 2 uživatelé se střední slabozrakostí, 1 uživatel se silnou 

slabozrakostí, 1 uživatel s praktickou nevidomostí, a ze znázorněného grafu je zřetelné, 

že nejvíce a to 4 uživatelé - s úplnou nevidomostí. Na pracovišti v Příbrami 1 uživatel 

se střední slabozrakostí, 1 uživatel se silnou slabozrakostí, 1 uživatel s praktickou 

nevidomostí. 

 

Stupně zrakového postižení tak, jak je klasifikuje Světová zdravotnická organizace, jsem 

uvedla v podkapitole 2.2 Čím je klasifikováno zrakové postižení - na straně 11 této 

práce. 

 

Otázka č. 4: Napište nejčastější onemocnění zraku u uživatelů programu 

podporovaného zaměstnávání. 

 

Komentář k otázce č. 4: V této otázce jsem se dotazovala respondentů na nejčastější 

onemocnění zraku u uživatelů služby. U většiny případů se vyskytuje degenerace 

sítnice. Na pracovišti v Mladé Boleslavi se kromě degenerace sítnice vyskytuje také 

úplná nevidomost způsobená předčasným porodem, myopie, astigmatismus, úplná 

nevidomost způsobená po operaci zrakové vady či praktická nevidomost jako následek 

opakovaného krvácení do mozku. 

 

Jednotlivým druhům zrakového onemocnění jsem se podrobně věnovala v teoretické 

části této práce – v podkapitole 2.3 Přehled nejčastějších zrakových vad - strana 13. 

 

Otázka č. 5: Napište, kdy se zraková vada u uživatelů programu podporovaného 

zaměstnávání vyskytla. V jednotlivých kategoriích uveďte jejich počet. 

 

Komentář k otázce č. 5: Pracoviště v Kolíně uvádí 2 uživatele, kteří se zrakovou vadou 

již narodili a 1 uživatele, u kterého se zraková vada projevila později v průběhu života. 

Pracoviště v Mladé Boleslavi uvádí 1 uživatele, který se zrakovou vadou již narodil, 

2 uživatele, u kterých se zraková vada projevila krátce po narození a 5 uživatelů, 
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u kterých se zraková vada projevila později v průběhu života. Odpověď na tuto otázku 

zůstala u ostatních respondentů nevyplněna. 

 

Otázka č. 6: Uživatelé programu podporovaného zaměstnávání jsou poživatelé. 

 

Tabulka č. 7 

1. stupně 2. stupně 3. stupně

Kolín 1 0 2 0 0

Mladá Boleslav 0 0 8 0 0

Příbram 0 0 3 0 0

Pracoviště
Starobní

důchod

Invalidní důchod Žádný

důchod

Přehled uživatelů programu podporovaného zaměstnávání dle čerpání dávek

důchodového pojištění

 

 

Graf č. 7 

 

Vysvětlivky: ID – invalidní důchod 

 

Komentář k otázce č. 6: Pracoviště v Kolíně uvádí, že uživatelé čerpají invalidní důchod 

I. a III. stupně. Pracoviště v Mladé Boleslavi a Příbrami shodně uvádějí, že uživatelé jsou 

poživateli invalidního důchodu III. stupně, přičemž v Mladé Boleslavi se jedná 

o 8 uživatelů a v Příbrami pouze o 3 uživatele.  

 

Rakovník má za sledované období nula uživatelů a za pracoviště Praha zůstala tato 

otázka nevyplněna. 
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Otázka č. 7: Jaký stav převažuje u uživatelů programu podporovaného zaměstnávání? 

 

Komentář k otázce č. 7: V této otázce jsem chtěla zjistit, jaký stav převažuje u uživatelů 

na jednotlivých pracovištích. Jednalo se o uzavřenou otázku a na výběr bylo několik 

variant, např. student, zaměstnanec, registrovaný na ÚP či invalidní důchodce. 

V odpovědích u této otázky se všechna pracoviště značně rozchází. Pracoviště v Kolíně 

uvedlo studenta SŠ. Pracoviště v Mladé Boleslavi zaměstnance a pracoviště v Příbrami 

invalidního důchodce. Za pracoviště Praha a Rakovník nelze u této otázky vyvodit 

závěry. 

 

Otázka č. 8: Pokud získají uživatelé programu podporovaného zaměstnávání 

zaměstnání, jakou povahu má toto zaměstnání? 

 

Komentář k otázce č. 8: V této otázce se pracoviště v Kolíně a Mladé Boleslavi shodují 

a uvedly, že získané zaměstnání má povahu krátkodobou – jedná se většinou o práci 

na určitém projektu.  Pracoviště v Příbrami uvedlo, že s tímto nemá zkušenosti. 

Za pracoviště Rakovník a Praha zůstala otázka nevyplněna.  

 

Otázka č. 9: Ve které profesi našli uživatelé programu podporovaného zaměstnávání 

v roce 2010 uplatnění? Prosím, vypište jednotlivé profese včetně počtu uživatelů, kteří 

v nich našli uplatnění. 

 

Komentář k otázce č. 9: Odpověď na tuto otázku se mi dostala pouze ze dvou 

pracovišť. V Kolíně našli 2 uživatelé uplatnění jako masér a v Mladé Boleslavi našli 

uživatelé své uplatnění – 1 uživatel v call centru a 1 jako lektor anglického jazyka. 

Z uvedeného vyplývá, že za pracoviště Rakovník a Příbram nelze na tuto otázku 

odpovědět. Za pracoviště Praha zůstala otázka nezodpovězena. 

 

Otázka č. 10: Napište, o jaké pracovní místo se jedná. K jednotlivým kategoriím, 

prosím, uveďte i počty uživatelů. 
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Komentář k otázce č. 10: Tato otázka úzce navazovala na předchozí. Jejím cílem bylo 

zjistit, zda uživatelé získali pracovní místo na otevřeném nebo chráněném pracovním 

trhu. V této otázce se opět pracoviště v Mladé Boleslavi a Kolíně shodují v tom, 

že uživatelé jsou zaměstnáváni na otevřeném trhu práce. Kolín i Mladá Boleslav uvedly 

shodně 2 uživatele. 

 

Otázky č. 11 – č. 14 se zaobírají nástupem osob s těžkým zrakovým postižením 

do zaměstnání a možnými problémy, které toto s sebou přináší. Rovněž jsem se ptala 

na to, jaká existuje spolupráce se zaměstnavateli a jaké jsou hlavní důvody 

nezaměstnat osobu s těžkým zrakovým postižením. 

 

Otázka č. 11: Napište, se kterými problémy se při hledání zaměstnání u uživatelů 

programu podporovaného zaměstnávání nejčastěji setkáváte? 

 

Komentář k otázce č. 11: Pracoviště v Kolíně uvádí, že zaměstnavatelé spatřují 

v zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením určitá omezení ve výkonu práce. 

Pracoviště v Mladé Boleslavi uvádí neochotu a strach ze strany zaměstnavatelů 

a rovněž nedostatek pracovních míst. Pracoviště v Praze uvádí u těžce zrakově 

postižených osob nedostatečné počítačové dovednosti, neznalost cizího jazyka, 

ale také na straně zaměstnavatelů neinformovanost o problematice osob s těžkým 

zrakovým postižením a z toho pramenící představu, že by daný člověk práci nezvládl. 

Také nekompatibilita firemního softwaru se speciálními softwary či neochota vpustit 

do firmy speciální softwary, které osobám se zrakovým postižením usnadňují práci. 

Pracoviště v Příbrami nemá zkušenosti. Rakovník na tuto otázku neodpověděl. 

 

Otázka č. 12: Napište, co nejčastěji řešíte při nástupu uživatele programu 

podporovaného zaměstnávání do práce? 

 

Komentář k otázce č. 12: Pracoviště v Kolíně řeší samostatnost uživatelů. Pracoviště 

v Mladé Boleslavi své uživatele podporuje průběžně po celou dobu trvání zaměstnání, 

jedná se např. o nácvik cesty do práce atd. Pracoviště v Praze uvádí, že většina 
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uživatelů při nástupu do práce již další pomoc nevyžaduje. Pracoviště v Příbrami nemá 

v této oblasti zkušenosti. Rakovník na tuto otázku neodpověděl. 

 

Otázka č. 13: Jak hodnotíte spolupráci se zaměstnavateli, kteří jsou ochotni zaměstnat 

nebo zaměstnávají osobu s těžkým zrakovým postižením? 

 

Komentář k otázce č. 13: Pracoviště v Kolíně a Mladé Boleslavi se ve svých odpovědích 

shodují v tom, že spolupráce se zaměstnavateli nefunguje. Pracoviště v Příbrami 

s tímto nemá zkušenosti. Pracovníci za pracoviště v Praze a v Rakovníku na tuto otázku 

neodpověděli. 

 

Otázka č. 14: Co uvádí zaměstnavatelé jako hlavní důvod proč nezaměstnat osobu 

s těžkým zrakovým postižením? 

 

Komentář k otázce č. 14: Na tuto otázku mi odpověděla pouze dvě pracoviště – 

v Mladé Boleslavi a v Kolíně. Obě shodně uvádějí jen neoficiální důvody, jako je jistá 

míra omezenosti a komplikovanosti osob s těžkým zrakovým postižením při výkonu 

práce nebo obavy z možného narušení týmové spolupráce. Pracoviště v Příbrami jako 

důvod nevyplnění této otázky uvedlo, že s touto problematikou nemá zkušenosti.  

 

Otázka č. 15: Jak informujete osoby s těžkým zrakovým postižením o programu 

podporovaného zaměstnávání? 

 

Komentář k otázce č. 15: TyfloCentrum Praha, o. p. s. informuje své uživatele 

o programu podporovaného zaměstnávání hned několika způsoby, na kterých 

se shodla všechna pracoviště. Jedná se o informační bulletin Pražský informátor, který 

vychází každé dva měsíce, dále jsou podrobné informace na webových stránkách 

organizace, na informačních letácích, které jsou tištěny i v Braillově slepeckém písmu. 

Dále se všechna pracoviště snaží informovat o svých službách v médiích – denním tisku, 

rozhlase, televizi. Je zde vykázána snaha o větší informovanost skrze spolupráci 

s příslušnými odbory městských úřadů, s lékaři a dalšími poskytovateli sociálních 
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služeb. Pro zvýšení informovanosti o službě slouží také prezentační a osvětové akce 

určené široké veřejnosti. 

 

Na pracovišti v Kolíně a v Mladé Boleslavi jsou osoby s těžkým postižením zraku 

informovány také prostřednictvím katalogů sociálních služeb. Pracovníci v Příbrami 

ještě navíc uvádějí osobní konzultaci s uživateli služeb.  

 

Otázka č. 16: Jak často je u Vás poskytován program podporovaného zaměstnávání? 

 

Komentář k otázce č. 16: Všechna pracoviště zodpověděla shodně - po celý pracovní 

týden. 

 

Otázka č. 17: Mají uživatele programu podporovaného zaměstnávání možnost 

absolvovat ve Vašem TyfloCentru nějaké vzdělávací kurzy? Pokud ano, napište jaké. 

 

Komentář k otázce č. 17: Pracoviště Mladá Boleslav a Příbram shodně nabízejí trénink 

paměti. V Mladé Boleslavi dále probíhají kurzy anglického jazyka. V Praze v současné 

době finišuje projekt programu podporovaného zaměstnávání spolufinancovaný 

z fondu Evropské unie, v rámci něhož probíhal komplexní vzdělávací a rozvojový 

program pro osoby s těžkým zrakovým postižením. V rámci tohoto projektu mohli 

uživatelé služby bezplatně absolvovat tyto kurzy: Kurz psaní všemi deseti na počítači; 

Kurz orientace na trhu práce; Kurz práce na PC I., II.; Terénní nácvik dovedností; Výcvik 

komunikačních dovedností, Kurz anglického jazyka. Kromě tohoto vzdělávání v rámci 

velkého projektu probíhají v Praze dle zájmu i další jazykové kurzy. Kolín a Rakovník 

nenabízejí v současné době žádné vzdělávací kurzy. Uživatelé ze Středočeského kraje 

mají ale možnost účastnit se i kurzů pořádaných přímo v Praze. 

 

Otázka č. 18: Znáte nějakou jinou organizaci, která ve Vašem regionu nabízí program 

podporovaného zaměstnávání pro osoby s těžkým zdravotním postižením? 
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Komentář k otázce č. 18: Žádné z pracovišť nezná jinou organizaci, která by se 

specializovala na program podporovaného zaměstnávání pro osoby s těžkým zrakovým 

postižením. 

 

Otázka č. 19: S jakými dalšími organizacemi v rámci programu podporovaného 

zaměstnávání spolupracujete? Vypište. 

 

Komentář k otázce č. 19: Pracoviště shodně uvádějí, že v této oblasti spolupracují 

s těmito organizacemi: Tyfloservis, Tyflokabinet, SONS ČR. Kolín k tomu přidává 

i Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, Praha přidává občanské 

sdružení Okamžik, které sídlí také v Praze. 

 

Organizacím, které zrakově handicapovaným v oblasti zaměstnávání pomáhají, jsem se 

věnovala také v teoretické části v kapitole 5 Přehled organizací - na straně 31 této 

práce. 

 

Otázky č. 20 až 24 měly za cíl zjistit názory pracovníků na současnou ekonomickou 

situaci v České republice a na plánovanou sociální reformu. 

 

Otázka č. 20: Myslíte si, že má současná ekonomická situace negativní dopad 

na pracovní uplatnění osob s těžkým zrakovým postižením? 

 

Komentář k otázce č. 20: Všechna pracoviště si myslí, že současná ekonomická situace 

má negativní dopad na pracovní uplatnění osob s těžkým zrakovým postižením.  

 

Otázka č. 21: Jaký si myslíte, že bude mít dopad blížící se sociální reforma na osoby 

s těžkým zrakovým postižením? 

 

Otázka č. 22: Myslíte si, že se navrhovaná sociální reforma negativně odrazí v přístupu 

osob s těžkým zrakovým postižením ke kompenzačním pomůckám? 
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Otázka č. 23: Myslíte si, že navržené zákony v sociální reformě jsou v rozporu s Listinou 

základních práv a svobod? 

 

Otázka č. 24: Vyplývají ze sociální reformy nějaká pozitiva pro osoby s těžkým 

zrakovým postižením? Napište jaká. 

 

Komentář k otázkám č. 21 – 24: V těchto otázkách jsem se dotazovala jednotlivých 

pracovišť v Praze a ve Středočeském kraji na dopady blížící se sociální reformy.  Jedná 

se pouze o vyjádření jejich názoru v době sběru dat pro mou absolventskou práci, tedy 

v době, kdy ještě není úplně zřejmé, jak bude plánovaná sociální reforma vypadat. 

Všechna pracoviště shledávají negativní dopad této reformy na osoby s těžkým 

zrakovým postižením. Vzhledem k tomu, že se jedná především o diskutované zrušení 

průkazů mimořádných výhod, umožňující držiteli bezplatnou přepravu průvodce 

a bezplatnou dopravu v MHD (ZTP/P), znamenalo by to pro tyto lidi výrazné omezení 

v možnostech pohybu. Rovněž v příspěvcích na kompenzační pomůcky či krmivo 

a nezbytnou veterinární péči pro vodicího psa. Také negativní ekonomický dopad 

připravované dvacetiprocentní sazby DPH na běžného občana.  Drtivá většina lidí 

s těžkým zrakovým postižením je invalidními důchodci bez možnosti dalšího přijmu – 

v případě přijetí změn by většinu nevidomých a těžce slabozrakých lidí uvrhlo za hranici 

chudoby. Opatření navrhovaná MPSV směřují k úplnému sociálnímu vyloučení této 

skupiny a jejich obtížné existenci v málo důstojných podmínkách. To, zda přinese 

sociální reforma nějaká pozitiva zatím nelze posoudit, protože zatím nevešla v platnost. 

 

Otázka č. 25: Napište, ve kterém městě sídlí Vaše pracoviště. 

 

Komentář k otázce č. 25: Předmětem mého šetření bylo zjistit, jak funguje služba 

programu podporovaného zaměstnávání v rámci organizace TyfloCentra Praha, o. p. s. 

Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých regionů bylo potřeba, aby byla jednotlivá 

pracoviště v dotazníku jednoznačně označena. TyfloCentrum Praha, o. p. s. 

má pracoviště v těchto městech: Kolín, Mladá Boleslav, Příbram, Praha, Rakovník. 
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Otázka č. 26: Kolik uživatelů eviduje Vaše pracoviště na službu sociální rehabilitace 

za rok 2010? 

 

Tabulka č. 8 

ženy muži

Kolín 43 32 11

Mladá Boleslav 29 22 7

Příbram 17 9 8

Rakovník 2 1 1

Praha 59 46 13

Pracoviště Celkem
Z toho

Počet uživatelů služby sociální rehabilitace za rok 2010

 

 

Graf č. 8 

 

 

Komentář k otázce č. 26: Sociální rehabilitace je služba registrovaná dle zákona 

o sociálních službách a v TyfloCentru Praha, o. p. s. se dělí na dvě základní složky a to: 

Program podporovaného zaměstnávání a dobrovolnický program. Z grafu vyplývá, 

že nejvíce uživatelů služby sociální rehabilitace je v Praze a pak následují města Kolín 

a Mladá Boleslav. Mezi klientelou převažují ženy. 
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Otázka č. 27: Kolik pracovníků poskytuje službu podporovaného zaměstnávání 

na Vašem pracovišti? 

 

Tabulka č. 9 

SR celkem z toho PZ

Kolín 1 1

Mladá Boleslav 1 1

Příbram 1 1

Rakovník 1 1

Praha 3 2

Pracoviště

Počet pracovníků dle pracovišť

Počet pracovníků

 

 

Graf č. 9 

 

Vysvětlivky: PZ = Podporované zaměstnávání, SR = Sociální rehabilitace 

 

Komentář k otázce č. 27: Z grafu vyplývá, že v Praze jsou přímo 2 pracovníci na službu 

podporovaného zaměstnávání  a  1 na dobrovolnický program, zatímco v regionu – 

tedy ve Středočeském kraji - je vždy 1 sociální pracovník, který zastřešuje všechny 

služby, které jeho pracoviště poskytuje, tudíž se mu náplň mezi jednotlivými službami 

přelívá dle potřeby.  
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7.3 Profily pracovních pozic 

 

Při zpracování této podkapitoly jsem vycházela ze dvou metodických materiálů 

TyfloCentra Praha, o. p. s., které mi pro mou absolventskou práci zapůjčili pracovníci 

programu podporovaného zaměstnávání.  Prvním z těchto dokumentů je „Katalog 

pozic“ a druhým „Popis pracovních pozic“. Oba tyto zdroje uvádím v přehledu 

bibliografie.  

 

V popisu pracovních pozic se zaměřím na ty pracovní pozice, na kterých našli uživatelé 

programu podporovaného zaměstnávání TyfloCentra Praha, o. p. s. v roce 2010 

uplatnění. 

 

Při popisu jednotlivých pozic jsem vypsala i kompenzační pomůcky, které mohou těžce 

zrakově postiženému jedinci pomoci při výkonu povolání. V příloze č. 7 uvádím přehled 

těchto pomůcek včetně vysvětlení funkcí jednotlivých kompenzačních pomůcek. 

 

7.3.1 Masér 

 

Odvětví: Služby – oblast zdravotnictví či mimo zdravotnictví. 

Obecná náplň práce: Jedná se o klasické masáže, speciální masážní techniky, vedení 

administrativní agendy. 

Organizační zařazení pozice: Jiné – zdravotnický úsek. 

Požadované vzdělání: Minimálně střední odborné a masérský kurz. 

Další předpoklady pro výkon pozice: Týmová spolupráce a rovněž komunikace je velmi 

důležitá. 

Speciální podmínky výkonu pozice – kompenzační pomůcky: Nutnost používat 

kompenzační pomůcky (PC s hlasovým výstupem nebo zvětšovacím softwarem, 

braillský řádek, diktafon, elektronický zápisník, ozvučený telefon, lupa apod.). Rovněž 

je nutné školení práce s interní databází, je-li používána. 
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Možná omezení: Vícesměnný provoz, fyzická náročnost, vodicí pes ve zdravotnickém 

zařízení. 

Výhody: Je možné vykonávat práci v domácím prostředí. 

 

7.3.2 Telefonní operátor na Call centru – pasivní, aktivní 

 

Odvětví: Služby – státní správa a samospráva, komerční sektor, nezisková sféra. 

Obecná náplň práce: Spočívá ve vyhledávání, zpracovávání a podávání informací (tzv. 

pasivní telemarketing), v oslovování potencionálních zákazníků, nabízení a prodej 

služeb či produktů (tzv. aktivní telemarketing). 

Organizační zařazení pozice: Informační služby. 

Požadované vzdělání: Střední škola, a dále znalost cizího jazyka, která je závislá 

na zaměření organizace a druhu poskytovaných informací. 

Další předpoklady pro výkon pozice: Nutná je skvělá komunikace a schopnost řešení 

problémů. Týmová spolupráce není nutná v takové míře. 

Speciální podmínky výkonu pozice – kompenzační pomůcky: Nutnost používat 

kompenzační pomůcky (PC s hlasovým výstupem nebo zvětšovacím softwarem, 

braillský řádek, diktafon, elektronický zápisník, ozvučený telefon, hmatové a mluvící 

hodinky a budíky, lupa apod.). Rovněž je nutná znalost práce s internetem 

a databázemi. 

Možná omezení: Pro práci v Call centru se jako vhodnější jeví menší prostor či kancelář 

(ne openspace). V případě, že by tuto pozici vykonával člověk nevidomý, který pracuje 

na PC prostřednictvím softwaru s hlasovým výstupem. Potřeba více času 

na zodpovězení dotazů např. odpovídání na dotazy zákazníků prostřednictvím e-mailu. 

Hlavním důvodem větší časová náročnost v případě práce na PC prostřednictví 

speciálního softwaru. 

Výhody: Je možné práci vykonávat v domácím prostředí. 

 

7.3.3 Lektor anglického jazyka 

 

Odvětví: Školství, případně ostatní vzdělávání mimo systém školství. 

Obecná náplň práce: Výuka humanitních předmětů, výuka cizích jazyků. 
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Organizační zařazení pozice: Školství, případně jiné vzdělávací instituce. 

Požadované vzdělání: Vysoká škola, znalost českého jazyka na vysoké úrovni 

a požadovaná úroveň znalosti cizího jazyka. 

Další předpoklady pro výkon pozice: Velmi dobrá komunikace, schopnost řešit 

problémy a zaměření na zákazníka. 

Speciální podmínky výkonu pozice – kompenzační pomůcky: Nutnost používat 

kompenzační pomůcky (PC s hlasovým výstupem nebo zvětšovacím softwarem, 

braillský řádek, diktafon, elektronický zápisník, ozvučený telefon, lupa apod.). 

Možná omezení: Zpětná kontrola ve psané formě, zde je nutné mít k dispozici 

asistenta. Oční kontakt, vše se musí řešit hlasem. 

Další možná omezení: 

– cestování – přesuny, 

– dotazníky – hodnocení není možné klasickou formou, 

– vizualizace – bez možnosti klasických prvků, nutnost konkretizace 

verbálními prostředky, 

– hlídání času – použití ozvučených či hmatových hodinek, 

– příprava materiálů – pomoc asistenta. 

Výhody: Nejsou uvedeny. 
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8 Diskuse 

 

Když jsem si vybírala téma své absolventské práce, sbírala jsem inspiraci v organizaci, 

ve které jsem v období říjen až prosinec 2008 absolvovala svou odbornou praxi. 

Problematika pracovního uplatnění je při aktuálním vývoji nezaměstnanosti v ČR denně 

probírané a velmi diskutované téma. Zaměstnávání osob se zrakovým postižením 

má svá úskalí a specifika. Proto jsem se rozhodla ve své absolventské práci věnovat 

problematice pracovního uplatnění osob s těžkým zrakovým postižením. 

 

Odborné literatury, která obecně řeší problematiku zrakově handicapovaných osob, 

je dostatek. V oblasti zaměstnávání osob s tímto handicapem jsem ale spíše čerpala 

z metodických materiálů, které mi ke zpracování této práce zapůjčili pracovníci 

TyfloCentra Praha, o. p. s. Další zdroje informací jsem čerpala z internetu. 

 

Ve své teoretické části jsem se zabývala stručnou charakteristikou toho, kdo je zrakově 

postižený. Rovněž jsem kategorizovala zrakové postižení dle klasifikace WHO. Uvedla 

jsem stručný přehled očních vad. V práci jsem zmínila akceptaci zrakového postižení 

v závislosti na době získání zrakové vady a mimo jiné také akceptaci a nonakceptaci 

zrakového postižení. Akceptace vady znamená přijetí vady, smíření s ní. Akceptace 

je určité překonání a vyrovnání s handicapem a jeho důsledky. Zatímco v opačném 

případě, pokud dojde u uživatele k odmítání zrakové vady a její nepřijetí, mluvíme 

o tzv. nonakceptaci zrakové vady.  Zrakovým postižením jsem se zabývala proto natolik 

podrobně, protože byť mají dvě osoby porovnatelné zrakové postižení, vidí každá jinak 

a má jiné zrakové schopnosti a jinak kompenzuje svůj zrakový handicap.  

 

Protože jsem se zabývala pracovním uplatněním zrakově postižených osob, určitý 

prostor teoretické části jsem také věnovala systému vzdělávání v České republice. 

Myslím si, že sehrává významnou roli v životě jedince a je důležitou přípravou 

na budoucí profesi. Pro celkové pochopení práce jsem uvedla také jednotlivé 

organizace, které poskytují služby osobám s těžkým zrakovým postižením. Každá 

organizace je svým zaměřením specifická. 
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Cílem praktické části mé absolventské práce bylo zjištění informací o programu 

podporovaného zaměstnávání, které nabízí TyfloCentrum Praha, o. p. s. Mým úkolem 

bylo získat data od všech pěti pracovišť. Kolín, Mladá Boleslav a Příbram mi zaslaly zpět 

kompletně vyplněné dotazníky, zatímco Praha a Rakovník vyplnily dotazníky jen zčásti. 

U Rakovníku je to pochopitelné, protože za rok 2010 nevykazuje v této službě žádné 

uživatele, což je způsobeno tím, že tam pracovník jen vyjíždí, nemá tam stabilní 

pracoviště. Praha naproti tomu má uživatelů dostatek. Na jejich evidenci má – jako 

jediné z pracovišť - dokonce i počítačový program, ale pracovníci vzhledem k časovému 

vytížení způsobenému finišováním evropského projektu nezvládli odpovědět na otázky 

ohledně počtu a složení uživatelů ani v dodatečné lhůtě, kterou jsem jim poskytla. 

 

Mezi jednotlivými pracovišti jsem zjistila rozdíly v poskytování služeb v rámci programu 

podporovaného zaměstnávání. Například v  Praze jsou dva pracovníci, kteří se zabývají 

pouze programem podporovaného zaměstnávání a mohou se na tuto službu úzce 

specializovat. Zatímco ve středočeském regionu je vždy jeden sociální pracovník, který 

zastřešuje všechny čtyři sociální služby, takže musí mít širší záběr dovedností 

a vzdělanostní předpoklady, také svůj pracovní úvazek musí umět flexibilně rozdělit 

mezi jednotlivé služby dle aktuální potřeby. 

 

I přesto, že jsem nedostala kompletní údaje ze všech pracovišť, z obdržených dat 

vyvozuji, že co pracoviště to jiná klientela – na některých pracovištích převažuje střední 

věk, zatímco v jiných jsou uživatelé programu podporovaného zaměstnávání spíše 

na konci produktivního věku. Rozdíly jsou patrné i co do úrovně dosaženého vzdělání.  

 

Ve své práci jsem klasifikovala zrakové postižení a také jsem se zabývala dobou získání 

zrakové vady. Zmínila jsem se o rozdílných dispozicích mezi lidmi, kteří jsou nevidomí 

od narození, lidmi později osleplými a těžce slabozrakými. Člověk, který je nevidomý 

od narození, své postižení pravděpodobně již akceptoval. Zatímco člověk později 

osleplý má znalosti a zkušenosti získané v době před ztrátou zraku. Je také možné, 

že se dosud se ztrátou zraku nevyrovnal. Lidé slabozrací - u těchto osob stav jejich 

vidění nemusí být stálý, může kolísat ze dne na den. Slabozrací lidé jsou také 

úzkostnější, protože je denně doprovázejí obavy, že se jim zrak ještě více zhorší. Čtenář 
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nalezne více o této problematice v teoretické části mé absolventské práce.  V rámci 

dotazníkového šetření jsem se na všechny tyto okolnosti kolem zrakového postižení 

doptávala a jsou přehledně zpracovány v podkapitole 7.2 Závěry z dotazníkového 

šetření - začínající na straně 40.  

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, každý jedinec s rozdílným stupněm zrakového postižení, 

má v oblasti podpory pracovního uplatnění jiné potřeby.  

 

Kromě stupně zrakového postižení mě v dotaznících zajímalo i nejčastější onemocnění 

zraku.  Respondenti jednotlivých pracovišť se shodli na tom, že to je degenerace 

sítnice. Jedná se o celou řadu degenerativních onemocnění nezánětlivého původu, jimž 

je společné poškození nervových elementů sítnice, vztah k dědičnosti, oboustranný 

výskyt a progrese choroby.  

 

Dále v mém dotazníkovém šetření následovaly otázky týkající se zaměstnávání osob 

s těžkým zrakovým postižením. Zajímalo mne, pokud osoba se zrakovým postižením 

získá zaměstnání – jakou povahu toto zaměstnání má. Většina pracovišť se shodla 

na tom, že pokud zrakově postižený zaměstnání získá, jedná se pouze o zaměstnání 

krátkodobé povahy – např. vázané na určité projekty. A převážně se jedná o místa 

na otevřeném trhu práce, čímž se rozumí všechna pracoviště zaměstnavatele, 

kde většina pracovníků nemá zdravotní postižení a ani nejsou jinak znevýhodněni 

na trhu práce. Znamená to tedy cestu, jak dosáhnout začlenění do běžné pracovního 

života a integrovat se.  

 

Dále jsem zjišťovala, na jakých pracovních pozicích našli uživatelé v roce 2010 

své uplatnění. Byly to tyto pozice: masér, lektor anglického jazyka a pracovník Call 

centra. V podkapitole 7.3 začínající na straně 57 uvádím podrobný popis těchto pozic. 

 

Kromě toho jsem se dotazovala na problémy, se kterými se pracovníci jednotlivých 

poboček TyfloCentra Praha, o. p. s. setkávají při hledání zaměstnání pro své klienty. 

Po pravdě není jich málo. Jak z dotazníků vyplývá, jedná se především o neochotu 

ze strany zaměstnavatelů, strach a obavy zaměstnat tyto osoby. To čeho 
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se zaměstnavatelé obávají je nejen to zaměstnat tyto osoby, ale převážně strach 

z efektivity jejich odvedené práce, nejde jen o to práci zvládnout, ale také se vyrovnat 

efektivitě práce odváděné běžnou populací. V dnešní době také dochází ke kumulaci 

jednotlivých pozic a je velice těžké přesvědčit zaměstnavatele k rozdělení některé 

z těchto pozic. 

 

Myslím si, že se vyskytují i další komplikace při nástupu do zaměstnání nevidomých 

a slabozrakých osob. Na jejich vyčerpávající přehled jsem narazila i při studiu jednoho 

z metodických materiálů - „Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým 

postižením“ a považuji na důležité uvést zde přehled těchto problémů. Patří k nim 

komunikační bariéry - seznamování se novými spolupracovníky, nonverbální 

komunikace; informační bariéry - zvykání si na zdroje firemních informací, vytváření 

alternativních zdrojů; orientace v prostoru – na svém pracovišti i v rámci celé firmy; 

sociální bariéry – všeobecně panující předsudky, obavy okolí, neinformovanost 

nastávajících kolegů apod. (Zmíněný metodický materiál uvádím v přehledu použité 

literatury.) 

 

Podle mého názoru je dnešní situace na trhu práce vyhrocená a nároky, které jsou 

kladeny, jsou v rozporu s tím, co může tato skupina těžce zrakově postižených osob 

nabídnout. Tato skupina těžce zrakově postižených osob nemá dostatečné technické 

ani jazykové vybavení.  

 

Dále jsem se dotazovala na to, pokud je nástup do zaměstnání úspěšný, co se dále 

v rámci programu podporovaného zaměstnávání řeší. Zjistila jsem, že v případě, 

že se nástup do zaměstnání podaří, je poskytovaná podpora spíše individuální. Jedná 

na například o pomoc při zařizování různých formalit jako je absolvování vstupní 

lékařské prohlídky, výpis z rejstříku trestů, zřízení účtu apod. Rovněž je vhodné zajistit, 

aby při podpisu smlouvy uživatel rozuměl všemu tomu, co podepisuje a jaké důsledky 

to pro něj nese. Následně se pak řeší zácvik různých dovedností uživatele na pracovišti. 

V dotazníku jsem se ptala respondentů na další organizace, které s nimi úzce 

spolupracují. Jsou jimi: Tyfloservis, Tyflokabinet, SONS ČR dále je to Pobytové 

rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, občanské sdružení Okamžik. 
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Organizacím, které jsou zrakově handicapovaných v této oblasti nápomocny, se věnuji 

v teoretické části této práce v kapitole č. 5, která začíná na straně 31. 

 

Na závěr dotazníkového šetření jsem zařadila to, o čem se v posledních dnech živě 

a emocionálně diskutuje. Jsou to předpokládané dopady připravované sociální 

reformy. Mezi handicapovanými panuje velká nejistota. Z výsledků dotazníkového 

šetření vyplývá, že pokud tato situace nastane, bude silně demotivovat uživatele 

hledat si zaměstnání.  

 

Navrhovaná sociální reforma se dotýká nejen osob s těžkým zrakovým postižením, 

ale všech osob s nějakým zdravotním znevýhodněním. Národní rada zdravotně 

postiženým proto připravila petici proti navrhované reformě.  Cílem petice je apelovat 

na předsedu Vlády ČR RNDr. Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí 

Ing. Jaromíra Drábka, aby návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, 

byly staženy, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla 

motivem jejich přípravy. Pokud by zákony nebyly staženy, je cílem petice, 

aby v průběhu legislativního procesu byly přijaty návrhy na úpravy příslušných zákonů. 

[www.nrzp.cz, 13]  

 

Podle mého názoru sociální reforma v navrhované formě uvede nevidomé lidi do úplné 

společenské izolace a bude mít až katastrofální následky. Povede k ohrožení jistot lidí 

s těžkým postižením zraku.  

  

 

 

http://www.nrzp.cz/
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Závěr 

 

Ve své absolventské práci jsem se zabývala možnostmi pracovního uplatnění lidí 

se zrakovým postižením. Práci jsem rozdělila na dvě základní části. Na část teoretickou 

a část praktickou.  

 

V  teoretické části práce jsem se zabývala zrakovým handicapem, jeho popisem 

a specifikací. Provedla jsem stručnou charakteristiku toho, kdo je zrakově postižený, 

představila jsem klasifikaci zrakového postižení dle WHO a uvedla jsem přehled 

nejčastějších zrakových vad. V teoretické části jsem také vysvětlila pojmy akceptace 

a nonakceptace zrakového postižení. Určitý prostor jsem zde věnovala systému 

vzdělávání v České republice a možným rekvalifikacím. Uvedla jsem stručný přehled 

organizací zabývajících se podporou zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a krátce 

jsem se zmínila o rozdílu mezi zaměstnáváním na otevřeném a uzavřeném trhu práce.  

 

Praktickou část jsem vypracovala na základě dotazníkového šetření. Zjišťovala jsem, 

jakým způsobem probíhá v TyfloCentru Praha, o. p. s. a jeho středočeských 

pracovištích program podporovaného zaměstnávání. Rovněž jsem zjišťovala, na jakých 

pracovních pozicích našli uživatelé programu podporovaného zaměstnávání uplatnění 

v roce 2010 a jaká existuje spolupráce se zaměstnavateli. 

  

Cíle, které jsem si v rámci absolventské práce stanovila, se mi podařilo splnit. 

V dotazníkovém šetření jsem sice nezískala odpovědi od všech kompetentních 

pracovníků, přesto se mi podařilo učinit ze získaných dat vypovídající závěry. 

 

Zpracování mé absolventské práce pro mne bylo obrovským přínosem. Získala jsem 

nové poznatky z této oblasti. Myslím si, že by se mnohá témata, která jsem ve své práci 

zmínila, dala dále blíže rozpracovat. Jedním z nich je například příprava na nástup 

do zaměstnání již během studia na příslušné škole nebo zaměstnávání osob s těžkým 

zrakovým postižením z pohledu potenciálního zaměstnavatele. 
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Dle mého názoru bude možné mou absolventskou práci využít jako jeden z podkladů 

při přípravě některého z konkrétních projektů zaměřeného na podporu zrakově 

handicapovaných v profesní přípravě a při nástupu do zaměstnání. 
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Summary 

 

Employment Possibilities for Visually Disabled People 

 

My motivation to write about the visually disabled people comes from my 3-month 

practice in the 2nd year that I had in TyfloCentrum Praha at the workplace in Mladá 

Boleslav. I really enjoyed working there. I could see how the visually disabled people 

live and how hard it is to integrate them into the common society. I think that 

this topic hasn´t been discussed very much lately that´s why I decided to get more 

information about this issue. 

 

In the theoretical part of my assignment I defined the basic terms e. g. the visually 

disabled person and classified the degrees of visual impairment according to WHO. 

Then I described the education system for visually disabled children and youth, 

the retraining possibilities in the Czech Republic, and the work opportunities 

for people with severe visual handicap. I was also focused on the most important 

organizations that may help people with severe visual impairment in the terms of their 

education and employability. 

 

In the practical part I compared functioning of supported employment programme 

in the conditions of TyfloCentrum Praha, o. p. s.  with the workplaces in Prague, Kolín, 

Mladá Boleslav, Příbram, and  Rakovník. One of the partial aims of the assignment was 

to find out in what positions the users of TyfloCentrum Praha, o. p. s. within 

the supported employment programme  found their work fulfilment in the year 2010. 

I described concrete positions in the  detail. I was also focused on the cooperation 

with potential employers and on the opinion of workers of TyfloCentrum Praha, o. p. s. 

about the forthcoming social reform.    

 

The practical part was mainly based on the questionnaire. The questionaire was given 

only to a small number of respondents, because  one service was compared 

in the terms of one organization, which has five workplaces in Prague and Central 
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Bohemia. I used my own questions in the questionaire. The questionaire contained 27 

questions. Both the closed and open questions were used, giving the workers 

of TyfloCentrum the possibility to  elaborate their answers. 

 

I successfully met the aims of the assignment. 

 

 

Key words: TyfloCentrum, socialization, visual impairment, the visually  disabled, 

personal assistance, compensatory aids 
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Příloha č. 1 – Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech 

 
Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje 
k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí. 
 
Neplatí, že: 

 Ztráta zraku vede automaticky ke zlepšení dalších smyslů, především hmatu 
a sluchu. 

 Nevidomí mají hudební nebo absolutní sluch častěji než ostatní lidé. 
 Nevidomí mají záhadný šestý smysl pro vnímání překážek. 
 Ztráta zraku vyvolává výjimečné schopnosti, jako třeba schopnost předvídat 

budoucnost. 
 
Neplatí, že: 

 Při hovoru s nevidomým bychom měli mluvit jednoduše, aby nám porozuměl. 
 S nevidomým bychom neměli mluvit o barvách a jiných zrakových vjemech. 

Abychom ho neranili, měli bychom se také vyhnout obratům jako je: podívej se, 
uvidíme se apod. 

 Nevidomý by měl být vždy neskonale vděčný za jakoukoliv naši pomoc. 
 

Neplatí, že: 

 Poškozený zrak je nutné šetřit. Díváním se na televizi a čtením se oči ještě více 
kazí. 

 Čím více dioptrií, tím automaticky horší zrak. 
 Každou poruchu vidění napraví brýle. 
 Každý, kdo chodí s bílou holí, je zcela nevidomý. 
 Všichni nevidomí vidí jen tmu. 

 
Neplatí, že: 

 Nevidomému může být docela jedno, jak je oblečen, stejně na sebe nevidí 
a druzí nemají právo ho upozornit a kritizovat. 

 Nevidomého zásadně neupozorňujeme na špinavé boty, nevhodné oblečení, 
chování apod., protože bychom ho tím uráželi. 

 V bytě nevidomého nemají obrazy a zrcadla co dělat. 
 

Neplatí, že: 

 Ztrátou zraku se člověk stává zcela závislým na pomoci okolí. 
 

 
 
 
Převzato z: Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech [online]. 2007 [cit. 2011-04-29+. Dostupný 
na WWW: < http://www.tyfloservis.cz/doc/predsudky-o-nevidomych-a-slabozrakych.pdf>. 



  

 

Příloha č. 2 – Obrázek zrakového orgánu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Převzato z: Jak si zachovat zdravé oči? [online] 2011 [cit. 2011-04-29+. Dostupný na WWW: 
<http://www.dsoptik.cz/oko_rez.jpg> 



  

 

Příloha č. 3 - Další zrakové vady – nezmíněné v teoretické části 

práce 

 

Při zpracování této přílohy jsem čerpala ze stručného přehledu, který zpracoval 

Mgr. Radek Schindler [www.braillnet.cz, 3]. 

 

Keratokonus 

Vyklenutí, zašpičatění rohovky. Ztenčení rohovky může vést k prasknutí.  

 

Amauróza 

Termín označující slepotu. Zpravidla se míní trvalá, úplná a nevyléčitelná ztráta zraku 

bez světlocitu. 

 

Afakie  

Obvykle se vyskytuje jako výsledek chirurgického zákroku, při kterém se odstraní čočka 

(např. při šedém zákalu).  

 

Záněty sítnice  

Záněty sítnice mohou mít celou řadu příčin. Zanesení infekce do sítnice krví, infekce 

virem, infekce způsobená parazity. Často se objevují jako průvodní jev některých 

onemocnění (zarděnky u matky v prvním trimestru těhotenství mohou mít za následek 

postižení sítnice embrya, tuberkulózní zánět sítnice, luetický zánět s., virový původ 

zánětu např. u AIDS, toxoplasmosy a jiných virových onemocnění.)  

 

Změny terče zrakového nervu  

Většinou dochází k výpadkům zorného pole až k slepotě. Některé formy jsou dědičné, 

jiné jsou spjaty s diabetem nebo je způsobují jedy (metylalkohol), poranění, nitrolební 

nádory aj., 30 % je etiologicky neobjasněno.  

 



  

 

Příloha č. 3 - pokračování 

 

Albinismus  

Jedná se o dědičnou poruchu. Vyskytuje se u osob, které mají světlou pleť, světlé 

až platinové vlasy, nedostatek pigmentu, narůžovělý odstín světle modré duhovky. 

Oční projevy albinismu - duhovka propouští světlo. Existuje i taková forma albinismu, 

kdy se porucha pigmentace dotkne pouze očí (člověk může mít třeba tmavé vlasy).  

 

Aniridie 

Dědičná, vrozená vada.  

 

Kolobom  

Vrozená vada živnatky (uvea), chybí část duhovky nebo sítnice. Pokud je postižena 

pouze duhovka, nedochází k výpadkům zorného pole, je-li zasažena sítnice, 

pak je příslušná oblast „slepá“.  

 

Mikroftalmie  

Nevyvinuté oko, malé oko. Obvykle bývá krátkozraké, protože rohovka je více 

zakřivená, a tudíž více lomí paprsky. Často se objevuje jako sekundární postižení. 

Nejsou specifické symptomy ani léčba.  

 

Poruchy binokulárního vidění  

Vidění oběma očima (binokulární vidění) znamená, že se obrazy vnímané simultánně 

oběma očima spojí v jeden a navíc je umožněno vnímat hloubku prostoru. Poruchy 

binokulárního vidění mají tedy za následek v motorické části šilhavost a v senzorické 

změny ve zrakovém vnímání. Zpravidla dochází ke snížení zrakové ostrosti 

a k excentrické fixaci. Rovněž dochází u jedinců k poruchám ve vnímání prostoru. 

Pokud je jedno oko slabší (utlumené, tupozraké) nebo úplně chybí (třeba následkem 

úrazu), musíme pochopitelně počítat i s omezením zorného pole, přičemž zorné pole 

jednoho oka je větší než přesná polovina binokulárního zorného pole.  

 



  

 

Příloha č. 4 – Desatero při kontaktu se slabozrakým člověkem 

  

V naší zemi žije kolem 150 000 slabozrakých lidí. Zrak mají oslabený v různé míře a různým 
způsobem. Obtíže mívají při některých každodenních činnostech, v zaměstnání nebo 
při komunikaci s lidmi. K lepšímu porozumění jejich situaci mohou přispět následující body: 

1. Zraková vada je někdy nápadná, jindy si jí nemusíme ani všimnout. Ne vždy platí, že čím více 
dioptrií člověk má, tím hůř vidí. Některým slabozrakým dioptrické brýle nepomáhají. 

2. Někteří jsou citlivější na silné osvětlení, mluvíme o světloplachosti, což je možné řešit 
nošením tmavých brýlí, použitím méně intenzivního osvětlení v místnosti nebo zatemněním 
oken. Jiným se výrazně zhorší vidění při nízké intenzitě osvětlení, mluvíme o šerosleposti, 
což se řeší silnějším osvětlením. Buďme pozornější, když slabozraký vychází na sluncem 
zalitou ulici nebo když vstupuje do špatně osvětleného domu či obchodu. 

3. Přizpůsobení na změnu osvětlení může slabozrakým trvat velmi dlouho. Mohou se takzvaně 
rozkoukávat i hodinu tam, kde se zdravé oko adaptuje během několika vteřin. 

4. Výjimečně se můžeme setkat s člověkem, který vůbec nerozlišuje barvy, vidí černobíle. Častá 
je ale porucha rozlišování některých barev. Nebojme se upozornit slabozrakého na případně 
omyly. 

5. Snížená zraková ostrost a omezení zorného pole způsobují slabozrakým mnoho praktických 
obtíží. Člověk se zúženým zorným polem má ztíženou schopnost orientace v prostoru. 
Při svém pohybu užívá bílou hůl. Někdy, při zachované zrakové ostrosti, může číst i běžný 
text. Při nízké zrakové ostrosti bývají problémy se čtením, rozlišováním drobných předmětu 
a s poznáváním lidí. 

6. V dobře známém prostoru se slabozraký pohybuje zpravidla bez potíží a bezpečně. V novém 
neznámém prostředí může mít ale velké potíže při orientaci a může potřebovat naši pomoc. 

7. Nedivme se, když slabozraký člověk, v době přechodného zhoršení podmínek pro vidění, 
užívá postupů a pomůcek typických pro nevidomé: tmavé brýle, bílou hůl. 

8. Umožněme slabozrakým přistoupit blíž k informačním tabulím, ke zboží v obchodě 
a k dalším prohlíženým předmětům. Vhodné je, mohou-li si věci vzít do ruky. Počítejme 
s tím, že pro vnímání zrakem potřebují více času. Používají při tom různé pomůcky: speciální 
brýle, lupy, dalekohledy… 

9. Odstraňujme architektonické a informační bariéry. Vyvarujme se nesprávného osvětlení, 
možných odlesků, nerovnoměrného rozptýlení světla. Dávejme přednost velkému tiskacímu 
písmu bez zbytečných okras před písmem psacím. Využívejme kontrastu: černý fix na bílém 
papíře, žlutá hrana na tmavém schodu…Jasně čitelná by měla být také vyobrazení označující 
WC, sprchy atp. 

10. Nečekejme na to, až nás slabozrací požádají o pomoc. Tu nabízejme sami. Pozdravme raději 
jako první, přestože to nemusí odpovídat etiketě. Přečtěme jim špatně čitelný text. 
Upozorněme včas na věci, kterých si nemusejí ani všimnout. Potíže slabozrakých lidí jsou 
do značné míry individuální, neostýchejme se jich přímo zeptat, s čím bychom mohli 
pomoci.  

 
 
 
 
Převzato z: CERHA, Josef. Desatero při kontaktu se slabozrakým člověkem. *online+. *cit. 2011-04-20]. 
Dostupný na WWW: <http://www.tyfloservis.cz/doc/kontakt-se-slabozrakym-ts-2007.pdf>. 



  

 

Příloha č. 5 – Desatero pro kontakt s nevidomým 

 

Při setkání s nevidomými občany upadají mnohdy ostatní lidé do rozpaků.              
K odstranění zbytečných zábran při takových setkáních přijměte několik užitečných 
rad:  

1. Mějte na paměti, že nevidomí jsou zcela normální lidé, kteří mají různé přednosti 
i nedostatky jako každý jiný. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní i méně 
nadaní.  

2. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nevnuceně. Pomozte tam, kde 
je to nutné, a to způsobem taktním a nenápadným. Pomoc však nevnucujte.  

3. Vyvarujte se projevům soucitu - o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S velkým 
povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod ve ztížených 
podmínkách. Nepřipusťte ani podceňující nebo snižující výroky, vždyť nevidomí mají 
právo na úctu a uznání stejně jako všichni ostatní.  

4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první, i když je mladší než vy, 
a k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav patří jemu.  

5. Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se zřetelně poznat. 
Pokud vás nepozná podle hlasu, povězte svoje jméno. Tichý pohyb neznámé osoby 
v jeho okolí působí pochopitelně nepříjemně. Rovněž upozorněte na to, že místnost 
opouštíte.  

6. Velmi nepříjemně na nevidomého působí, projednáváte-li jeho záležitosti nikoli 
přímo s ním; ale s jeho průvodcem. Průvodce nevidomého pouze doprovází, nikoli 
zastupuje.  

7. Když se nevidomý octne na ulici, na nádraží apod. v orientačních těžkostech, zeptejte 
se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh velmi zhoršují 
nevidomému orientaci v prostoru. Potom stačí, když nevidomému nabídnete, aby se 
lehce zavěsil do vaší paže, protože takto může snadno jít krůček za vámi, sledovat 
směr vašich pohybů a na vše včas reagovat.  

8. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, 
ale jděte sami první. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí, když položíte jeho 
ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dveří.  

9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, jistě ocení pomoc 
při vyhledávání věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, stačí, když 
mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádané. Určitě uvítá informace o tom, 
co všechno je na stole (sklenice s vodou, váza, popelník atd.), a kdo u stolu sedí 
spolu s ním. 

10. Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, 
vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí.  Při popisování se nemusíte 
vyhýbat optickým dojmům a barvám.  

 

Převzato z: Desatero pro kontakt s nevidomým. [online]. [cit. 2011-04-20+. Dostupný na WWW: 
<http://www.sons.cz/desatero_k.php>. 



  

 

Příloha č. 6 – Úplné znění dotazníku 
 
Vážená paní, vážený pane, 
jmenuji se Lenka Pánková a jsem studentkou VOŠ Mills v Čelákovicích – obor Sociální 
práce.  Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí 
mé absolventské práce. Prosím o zaslání zpět na e-mail lenulka.pankova@seznam.cz 
nejlépe do 10. dubna 2011. Hlavním cílem mé absolventské práce je zpracovat přehled 
pracovního uplatnění uživatelů služeb TyfloCentra  Praha, o. p. s. v návaznosti 
na předchozí vzdělání a v souvislosti s dobou získání zrakové vady.  
 
Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit jen k mým studijním účelům. 
 
U některých otázek můžete vybrat více variant nebo svoji odpověď vypište. 
 
Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a obětovaný čas. 
 
Účelem dotazníku je zjistit stav v roce 2010. 
 
1. Do které věkové skupiny patří uživatelé programu podporovaného zaměstnávání? 

(Můžete vybrat více variant.) Prosím o vyplnění počtu uživatelů (a žen) u jednotlivých 

kategorií. 

a) méně než 18, počet…, z toho ženy… 

b) 18 - 30, počet…, z toho ženy… 

c) 31 - 40, počet…, z toho ženy… 

d) 41 - 50, počet…, z toho ženy… 

e) 51 - dovršení důchodového věku, počet…, z toho ženy… 

f) starobní důchodce, počet…, z toho ženy… 

 

2. U uživatelů programu podporovaného zaměstnávání uveďte ke každé z variant jejich 

počet.  

a) pouze ZŠ bez vyučení, počet… 

b) vyučení bez maturity, počet… 

c) vyučení s maturitou, počet… 

d) střední škola s maturitou, počet… 

e) vyšší odborná škola, počet… 

f) VŠ  a postgraduální studium, počet… 

 

3. S jakým stupněm zrakového postižení k Vám dochází uživatelé do programu 

podporovaného zaměstnávání? Prosím, uveďte jejich počet.  

a) střední slabozrakost, počet… 

b) silná slabozrakost, počet… 

c) těžce slabý zrak, počet… 

d) praktická nevidomost, počet… 

e) úplná nevidomost, počet… 

 

 

mailto:lenulka.pankova@seznam.cz
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4. Napište nejčastější onemocnění zraku u uživatelů programu podporovaného 

zaměstnávání (degenerace sítnice, glaukom, atd.).  

 

 

 

5. Napište, kdy se zraková vada u uživatelů programu podporovaného zaměstnávání 

vyskytla. V jednotlivých kategoriích uveďte jejich počet.  

a) se zrakovou vadou se klient již narodil, počet… 

b) zraková vada se projevila krátce po narození, počet… 

c) zraková vada se projevila později v průběhu života, počet… 

 

6. Uživatelé programu podporovaného zaměstnávání jsou poživatelé:   

a) invalidního důchodu 1. stupně 

b) invalidního důchodu 2. stupně 

c) invalidního důchodu 3. stupně  

d) starobního důchodu  

e) nemá přiznaný žádný důchod 

 

7. Jaký stav převažuje u uživatelů programu podporovaného zaměstnávání? Prosím, 

zaškrtněte pouze jednu variantu. 

a) student SŠ 

b) student VOŠ 

c) student VŠ 

d) registrovaný na ÚP 

e) na rodičovské dovolené  

f) zaměstnanec 

g) invalidní důchodce 

 

8. Pokud získají uživatelé programu podporovaného zaměstnávání zaměstnání, jakou 

povahu má toto zaměstnání? 

a) dlouhodobé zaměstnání 

b) krátkodobé – např. na určitém projektu 

c) pouze dohody o práci mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody 

o pracovní činnosti) 

d) jiné – vypište: 

 

9. Ve které profesi našli uživatelé programu podporovaného zaměstnávání v roce 2010 

uplatnění? Prosím, vypište jednotlivé profese včetně počtu uživatelů, kteří v nich našli 

uplatnění. 
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10. Napište, o jaké pracovní místo se jedná. K jednotlivým kategoriím, prosím, uveďte 

i počty uživatelů. 

Pracovní pozice na: 

a) otevřeném trhu práce, počet… 

b) chráněné pracovní místo, počet… 

c) chráněná dílna, počet… 

 

11. Napište, se kterými problémy se při hledání zaměstnání u uživatelů programu 

podporovaného zaměstnávání nejčastěji setkáváte: 

 

 

 

 

 

 

 

12. Napište, co nejčastěji řešíte při nástupu uživatele programu podporovaného 

zaměstnávání do práce. (Např. vybavení kompenzačními pomůckami, apod.) 

 

 

 

 

 

 

13. Jak hodnotíte spolupráci se zaměstnavateli, kteří jsou ochotni zaměstnat nebo 

zaměstnávají osobu s těžkým zrakovým postižením? 

a) velmi dobře 

b) dobře 

c) uspokojivě 

d) spolupráce nefunguje 

 

14. Co uvádějí zaměstnavatelé jako hlavní důvod proč nezaměstnat osobu s těžkým 

zrakovým postižením? Napište: 

 

 

 

 

 

15. Jak informujete osoby s těžkým zrakovým postižením o programu podporovaného 

zaměstnávání? 
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16. Jak často je u vás poskytován program podporovaného zaměstnávání? 

a) pouze některé pracovní dny 

b) po celý pracovní týden 

c) po celý týden 

d) pouze o víkendu 

 

17. Mají uživatelé programu podporovaného zaměstnávání možnost absolvovat ve vašem 

TC nějaké vzdělávací kurzy? Pokud ano, napište jaké: 

 

 

 

 

 

18. Znáte nějakou jinou organizaci, která ve vašem regionu nabízí program podporovaného 

zaměstnávání pro osoby s těžkým zrakovým postižením?  

a) ne 

b) ano, vypište, která: 

 

 

19. S  jakými dalšími organizacemi v rámci programu podporovaného zaměstnávání 

spolupracujete? Vypište:  

 

 

 

 

20. Myslíte si, že má současná ekonomická situace negativní dopad na pracovní uplatnění 

osob s těžkým zrakovým postižením? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nedokážu posoudit 
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21. Jaký si myslíte, že bude mít dopad blížící se sociální reforma na osoby s těžkým zrakovým 

postižením? 

                               

        

 

 

 

 

 

 

22. Myslíte si, že se navrhovaná sociální reforma negativně odrazí v přístupu osob s těžkým 

zrakovým postižením ke kompenzačním pomůckám? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nedokážu posoudit 

 

23. Myslíte si, že navržené zákony v sociální reformě jsou v rozporu s Listinou základních 

práv a svobod? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nedokážu posoudit 

 

24. Vyplývají ze sociální reformy nějaká pozitiva pro osoby s těžkým zrakovým postižením? 

Napište jaká: 

 

 

 

 

25. Napište, ve kterém městě sídlí Vaše pracoviště: 

 

 

26. Kolik uživatelů eviduje Vaše pracoviště na službu sociální rehabilitace za rok 2010? 

 

 

27. Kolik pracovníků poskytuje službu podporovaného zaměstnávání na Vašem pracovišti? 

 

 

 

Děkuji za vyplnění 



  

 

Příloha č. 7 – Přehled kompenzačních pomůcek 

 

Lidé se zrakovým postižením překonávají svá omezení pomocí kompenzačních 

pomůcek, kterých je na trhu velké množství a nové neustále přibývají. Ráda bych 

představila ty, které jsou zmíněny u popisu jednotlivých pracovních pozic. – 

v podkapitole č. 7.3, která začíná na straně 57 této práce. 

 

Při zpracování této přílohy jsem čerpala z brožury, kterou vydalo občanské sdružení 

OKAMŽIK *MATYSKOVÁ, 2009+ a z Příručky pro zaměstnavatele, kterou vydala 

organizace TyfloCentrum Praha, o. p. s. Oba zdroje uvádím v přehledu literatury. 

 

Lupy  

Lupy umožňují slabozrakým lidem číst tištěné dokumenty. Lupy jsou optické pomůcky 

pro práci do blízka. Používají se ve zvětšení od 1,5x do 20x.  

 

Lupy lze rozdělit na stojánkové, ruční a předsádkové. U stojánkových lup určuje 

stojánek fixní vzdálenost od textu, uživatel tedy lupu po textu pouze posunuje. Jsou 

dostupné modely bez nebo s osvětlením běžnou či halogenovou žárovkou nebo LED-

diodou. Lupy s osvětlením jsou napájeny pomocí síťového adaptéru nebo baterií. 

 

Nejběžnějším typem lup jsou lupy ruční, většinou s rukojetí. Umožňují zvětšení 

až 12,5x. Vyrábí se i s přídavným osvětlením na baterie. Jejich nevýhodou je držení 

v ruce v konstantní vzdálenosti od textu, což při delší práci čtenáře unaví.  

 

Předsádkové lupy se nasazují na klientovy brýle do blízka pomocí pérových příchytek 

a lze je podle potřeby odklopit ze zorného pole. 

 

Kromě výše uvedených lup jsou však k dispozici i lupy elektronické a televizní, které 

umožňují vícenásobné zvětšení. Nabízeny jsou od jednoduchých modelů s ručně 

vedenou kamerou, přes přenosné lupy po klasické, plně vybavené stolní lupy s pevnou 

kamerou. Dle složitosti modelu se odvíjí také cena a vyšší nároky na obsluhu pomůcky.  
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Hmatové a mluvící hodinky a budíky  

Mají klasickou podobu náramkových hodinek nebo budíku, číslice jsou na jejich 

cifernících vyznačeny reliéfně, sklíčko lze odklopit a po hmatu zjistit, kam ručičky 

ukazují. Mluvící hodinky po stisknutí tlačítka oznámí, jaký je čas. Zpravidla mluví 

anglickým či německým jazykem, česky mluvící hodinky jsou na trhu hůře dostupné. 

 

Diktafony, hlasové záznamníky  

Slouží lidem se zrakovým postižením jako zápisníky a diáře. Diktafon slouží k nahrávání 

a přehrávání zvukových záznamů. Digitální diktafony ukládají zvukový záznam obvykle 

ve formátu MP3. Lze je taktéž využívat pro přenos dalších digitálních dat stejně jako 

flashdisk. 

 

Dalším typem záznamníku je elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým 

či hmatovým výstupem. Elektronické zápisníky na bázi notebooku jsou modernější, 

nabízejí díky speciálnímu programovému vybavení zrakově postiženým uživatelům 

všechny funkce běžně dostupné na notebooku: komunikace, získávání informací 

z internetu, práce s textovými dokumenty, poslech hudby, diář, telefonní seznam atd.  

 

Druhým typem jsou speciální zápisníky (PAC Mate, GIN), které jsou ozvučeny. 

K některým typům lze připojit taktéž braillský řádek a získat tak hmatový výstup. Tento 

typ zápisníků je možné ovládat pomocí vestavěné klávesnice, uživatel na ni píše 

v Braillově písmu. Připojit lze i běžnou počítačovou klávesnici. 

 

Mluvící mobilní telefon  

Je speciální verzí všem dobře známého přístroje, na pohled se od běžného telefonu 

neliší, hlasový výstup, kterým je telefon vybaven, umožňuje pohyb v menu a psaní SMS 

i lidem, kteří nevidí na displej. 
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Speciální software umožňující práci na PC  

Zahrnuje zvětšovací software a hlasový výstup. Zvětšovací software umožňuje zvětšit 

prostředí ostatních programů a případně změnit kontrast tak, aby bylo prostředí 

viditelné pro slabozrakého člověka. Hlasový výstup pomáhá těm, kteří nemohou zrak 

pro práci s počítačem využít, čte nevidomému člověku informace nejen z textových 

souborů, ale také z prostředí běžných programů, některé speciální softwary kombinují 

zvětšení s hlasovým výstupem.  

 

Braillský řádek 

Je rafinované zařízení určené k připojení k PC, které dokáže elektronický text převádět 

do hmatem čitelných znaků Braillova písma, takže nevidomý uživatel si tak na řádku 

může hmatem přečíst to, co má zrovna na monitoru. Hmatová kontrola je pro 

nevidomé lidi velice důležitá zejména pro dobré osvojení si pravopisu a jeho správné 

používání. Braillský řádek umožňuje odhalit chybičky, které by nevidomý uživatel 

při pouhém čtení textu hlasovým výstupem přeslechl. 

 

Kromě pomůcek, které mohou zrakově handicapovanému zjednodušit výkon povolání, 

bych v tomto přehledu ještě ráda uvedla další základní kompenzační pomůcky denní 

potřeby. Jsou jimi bílá hůl, vysílačka pro nevidomé, či hmatové popisky a štítky. 

 

Bíla hůl  

Pomáhá všem těm, kteří nevidí dobře na cestu, aby si s její pomocí mohli terén kolem 

sebe ohmatat a bezpečně se tak pohybovat. Zároveň kolemjdoucím sděluje, že mají 

ve své blízkosti zrakově postiženého člověka. Bílá hůl svému majiteli umožní včas 

odhalit obrubník, schody, nerovnosti na chodníku nebo třeba díky speciální reliéfní 

dlažbě blízkost některých takto označených přechodů pro chodce. Nejběžnější typ bílé 

hole je skládací, ale existují i hole opěrné a francouzské. 
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Dálkový ovladač neboli „vysílačka pro nevidomé“  

Aktivuje různé informační a navigační signály, které vycházejí z orientačních majáčků 

umístěných ve městě, např. na úřadech, v některých kulturních či zdravotnických 

zařízeních, v prostředcích městské hromadné dopravy. Uživatel se díky vysílačce 

například může dozvědět, jaké číslo má tramvaj, která právě přijíždí do zastávky nebo 

si může otevřít dveře při nástupu do soupravy metra.  

 

Hmatové popisky a štítky 

Umísťují se do domácnosti na různé věci denní potřeby. Jednoduché hmatové popisky 

v podobě nápisu v Braillově písmu se vytlačují dymokleštěmi do plastové pásky. Štítky 

lze dále psát na Pichtově psacím stroji. Existují i mluvící štítky, ke kterým je speciální 

přístroj zvaný Scherlock schopen přiřadit zvukový popisek.  

 

Slepecký psací stroj – Pichtův psací stroj 

Jedná se o psací stroj pro zrakové postižené s integrovanou braillskou klávesnicí. 

V současné době jsou na trhu mechanické či elektronické Pichtovy psací stroje. 

Pichtovy psací stroje jsou k dostání v obouruční, levoruční či pravoruční variantě. Liší 

se také dle velikosti papíru, který je možno do stroje použít. 

 

Dymokleště 

Dymokleště jsou běžnou pomůckou pro štítkování. Dymokleště pro nevidomé 

umožňují psát popisky v Braillově písmu na samolepící dymopásku. Tato funkce může 

být také součástí některých modelů Pichtových psacích strojů.  

 


