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Abstrakt  

Voľba toho najvhodnejšieho povolania býva u osôb so zrakovým postihnutím v mnohých ohľadoch 

zloţitejšia neţ u rovesníkov intaktných. Je tu potrebné starostlivo zváţiť veľa faktorov, ako 

napríklad mieru špeciálne pedagogickej podpory poskytovanej danou školou, efektívny výber 

študovaného odboru, teda maximálne moţné zladenie schopností, zručností a záujmov osoby so 

zrakovým postihnutím v kontexte s jeho následnou pracovnou uplatniteľnosť. Častou a určite 

všestranne logickou voľbou sa stáva štúdium špeciálnej pedagogiky. Tu sa študent so zrakovým 

postihnutím väčšinou stretne s adekvátnou špeciálne pedagogickou podporou, získa veľa cenných 

informácií a nadobudne kompetencie potrebné pre poskytovanie špeciálne pedagogickej pomoci. 

Očakáva sa, ţe následné pracovné uplatnenie nebude záleţitosťou príliš komplikovanou. Charakter 

súčasnej reality v tejto oblasti uvádzajú autorky v príspevku. Výsledné informácie vychádzajú 

jednak z pouţitia metódy rozhovorov s jedincami so zrakovým postihnutím, tak aj priamo z osobnej 

skúsenosti autoriek.  
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   Abstract 

Selecting the most suitable profession is for people with visual impairment, in many ways, more 

difficult than in intact peers. It is necessary to consider carefully many factors such as level of 

special educational support provided by the school, effective selection of the field of study, the 

maximum possible alignment abilities, skills and interests of people with visual impairments in the 

context of their subsequent professional applicability. Frequent and certainly versatile logical 

choice becomes a study of special education. Here the student with visual impairments mostly meets 
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with adequate special educational support, gain valuable information and will acquire 

competencies necessary for the provision of special educational support. It is expected that 

subsequent job will not be very complicated matter. What is the current reality in this area, we find 

in the following contribution.  
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ÚVOD 

Následující příspěvek pojednává o problematice, kterou lze bezesporu hodnotit jakoņto 

záleņitost aktuálního charakteru. Zabývat se budeme několika velmi dŧleņitými otázkami, jeņ si 

musí poloņit snad kaņdý, kdo se zajímá o oblast kvality ņivota osob se zrakovým postiņením. Tento 

příspěvek je věnován, bez nadsázky řečeno sféře ņivota existenční. Ano, hovořit budeme na téma 

predprofesní přípravy a následného pracovního uplatnění jedincŧ se zrakovým postiņením.  

 Je zcela evidentní, jak význačnou roli u člověka se zrakovým postiņením příprava na 

budoucí povolání sehrává. Je zde třeba zváņit skutečně objemný soubor mnoha faktorŧ. Uchazeč o 

studium se zrakovým postiņením by měl zjistit míru a kvalitu speciálně pedagogické podpory 

poskytované ńkolou, která by pochopitelně měla mít určitou vyhovující úroveņ, to bez diskuze. 

Ovńem zapomínat by neměl ani na své osobní kompetence a dovednosti spojené s úspěńným 

zvládáním kaņdodenního ņivota se svým postiņením. A v neposlední řadě je nutné v pravdě 

realisticky porovnat své skutečné moņnosti, vyplývající z dŧsledkŧ zrakového postiņení s náplní 

práce zvolené specializace. Pomíjeny by neměly být samozřejmě ani schopnosti, dovednosti a 

osobní zájmy uchazeče, coņ se mŧņe stát poněkud silnou kontraindikací k faktorŧm ostatním. Je 

tedy patrné, ņe volba adekvátní profesní kvalifikace pro mladé lidi se zrakovým postiņením 

představuje jednu z moņná prvních ņivotních zkouńek, kdy jsou postaveni před zrcadlo reality, 

které je často přiměje učinit první velký kompromis v jejich ņivotě.  

 Trendy současné doby volají po co nejvyńńím vzdělání u lidí se zdravotním postiņením. 

Samo o sobě na tomto směřování není vŧbec nic ńpatného. Naopak, tento jev mŧņeme, ba moņná 

musíme objektivně hodnotit coby úctyhodný pokrok na cestě za úspěńnou integrací těchto osob do 

společnosti a jejich celkovému zrovnoprávnění. Co mŧņe člověku s postiņením dodat pocit 

sociálního přijetí? Třeba právě pro něho zpřístupněné vzdělání, čímņ vznikne i zvýńená jistota 

následného úspěchu na trhu práce.  

 Ale je tomu skutečně tak? Dostává se na trhu práce lidem se zrakovým postiņením rovných 

moņnosti, či příleņitostí oproti stejně kvalifikovaným osobám intaktním? Jsou jim nabízeny 
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pracovní pozice odpovídající úrovni jejich kvalifikace? A dostává se osobám se zrakovým 

postiņením rovnocenného a adekvátního finančního ohodnocení jejich pracovní činností? Bohuņel, 

jen málokterý absolvent se zrakovým postiņením mŧņe tyto otázky zodpovědět kladně. Kde je tedy 

onen bod zlomu? Kdyņ je v současné době jiņ moņné utvořit jedinci se zrakovým postiņním 

podmínky k úspěńnému vzdělávání téměř „na míru―, tak z jakého dŧvodu je ten samý člověk na 

trhu práce stále tvrdońíjně odmítán?  

 Jak je jiņ předesláno samotným názvem článku, věnovat se budeme fenoménu speciálních 

pedagogŧ se zrakovým postiņením. Kdyņ si tedy shrneme vńechny rozhodovací, a tedy i 

rozhodující faktory pro správnou volbu povolání a vezmeme v potaz zmíněný trend vzdělanosti 

osob s postiņením, vyjde nám přirozenou rovnicí jakoņto nejideálnějńí studium speciální 

pedagogiky. Na přísluńných fakultách jsou rozličnými podpŧrnými středisky poskytovány 

profesionální sluņby, jejichņ cílem je studentovi zpřístupnit podmínky studia dle jeho speciálních 

potřeb. Vyučují zde odborníci vysoce kvalifikování pro znalost problematiky specifik daného 

postiņení, tudíņ by při komunikaci s vyučujícími neměly nastávat ņádné zásadní problémy. 

V řadách spoluņákŧ se budou vyskytovat převáņně lidé s jistým sociálním cítěním a vyńńí mírou 

empatie, takņe se eventualita vzájemného neporozumění, či snad dokonce ńikany z dŧvodu 

zrakového postiņení eliminuje na minimum. Také člověk se zrakovým postiņením mnohdy nabývá, 

dá se povědět, oprávněného pocitu, ņe se ve studované problematice tak nějak přirozeně orientuje, 

a hlavně oplývá zvýńeným sklonem k citlivému a zároveņ reálnému porozumění „světu― osob 

přímo se zrakovým, či obecně zdravotním postiņením. Vzhledem k faktu, ņe v organizacích 

cílového profesního pŧsobení pracují také osoby se speciálně pedagogickým, či jinak humanitně 

zaměřeným vzděláním, tedy teoreticky specifik zrakového postiņení znalí a k přístupu k němu 

jakoņto ke kolegovi osobnostně vybaveni, neměl by přece nastat váņný problém ani se sháněním 

studijní praxe, či snad dokonce placeného zaměstnání. Jak vidno, rozhodnutí zrakově postiņeného 

stát se speciálním pedagogem má pouze samé výhody a pozitiva. Skutečně je tato cesta ve vńech 

vyjmenovaných bodech aņ takto idylická? Opusťme tedy nyní pole čistého teoretizování a 

domněnek a vydejme se na menńí exkurz do reality studijního a pracovního ņivota několik 

speciálních pedagogŧ se zrakovým postiņením.  

 Namístě je ozřejmit mou roli jakoņto autorky tohoto článku ve sféře předloņeného tématu. 

Patřím také do skupiny osob se zrakovým postiņením a získala jsem speciálně pedagogické 

vzdělání. Mé osobní zkuńenosti a poznatky v interpretaci výsledkŧ výzkumu tedy rovněņ prozní. 

S tím nejlepńím vědomím vńak budu usilovat, aby tento článek byl prezentován maximálně 

objektivně a naprosto nestranně.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 Kvalifikace speciálních pedagogŧ je v České Republice téměř výhradně realizována formou 

vysokońkolského vzdělávání. Kromě určitých vńeobecných cílŧ jako je například soustavné 

zkvalitņování úrovně studia, zvyńování počtu studentŧ a tendence k zefektivnění jejich aktivní 

participace na výuce, či tvorba nových, kvalitních učebních textŧ, má vysokońkolská příprava 

budoucích speciálních pedagogŧ jeńtě předevńím v 21. století tyto úlohy: 

 Nalezení nové definice paradigmatu speciální pedagogiky, tedy vytyčení nových témat 

v oblasti terminologické, strukturální i obsahové, včetně jejich integrace do tradičního 

schématu disciplíny. V určitých případech je nutno kompletně nahradit zastaralé, přeņité a 

jiņ nefunkční celky zcela novými poznatky.  

 Hledání nových moņností, příleņitostí a úkolŧ oboru speciální pedagogiky a hlavně 

eventualit jejich aplikace v prostředí moderní společnosti (nové trendy v oblasti 

komunikace, elektronické pomŧcky, počítačové technologie, terapeutické metody apod.). 

 Zajińtění návaznosti s následnou reflexí změn speciálně pedagogického terénu, a to včetně 

zpŧsobilosti k ovlivņování a podmiņování těchto změn. 

 Usilování o nové vydefinování speciální pedagogiky ve vědním systému. Jedná se zejména 

o dalńí profilaci a vytříbení postavení vŧči vědám souběņným, či vznikajícím částečně na 

předmětu pŧsobení oboru (například sociální práce, sociální pedagogika). 

 Snaha o propojení teorie a praxe české speciální pedagogiky s poznatky národních systémŧ 

speciální pedagogiky v zemích EU. 

 Vytvoření specializovaných pracovińť pro aplikaci výzkumných metod zacílených na 

meritorní oblasti teorie i praxe současné speciální pedagogiky (kupříkladu problematika 

antidiskriminace, integrace a inkluze, rehabilitace atd.) (Renotiérová, Ludíková a kol., 

2006). 

 

 Kvalifikovaný speciální pedagog se tedy stává, jako například sociální pracovník, 

psycholog, terapeut, či vychovatel zaměstnancem z řad tzv. pomáhajících profesí. Tyto profese 

jsou charakteristické teoretickou i praktickou profilací na pomoc druhým osobám, identifikací 

hlavního problému a jeho následné řeńení, dále také soustavným získáváním poznatkŧ o člověku, 

podmínkám k jeho vńestranně kvalitnímu ņivotu, tak, aby mohla být poskytovaná pomoc co moņná 

nejvíce efektivní. Mezi konkrétní, specifické charakteristiky takovéto profese patří dále: 

 Poņadavky na speciální, či specializované vzdělání (standardem se jiņ stává vzdělání 

vysokońkolské). 
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 Zaměření se na individuální potřeby, či problémy jednotlivcŧ (ačkoli speciální pedagog 

provádí edukační, či intervenční činnost se skupinou, dbát by měl vņdy na individuální 

zájmy a potřeby kaņdého jedince). 

 Významná role praxe a dalńího vzdělávání (velice dŧleņitá je praxe během studia, aby 

speciální pedagog dŧkladně poznal speciálně pedagogický terén a seznámil se s potřebami 

cílové skupiny, brát v potaz by měl, ņe pracuji v oblasti podléhající mnohým proměnám a 

vývojovým trendŧm a případně učinit opatření ve formě dalńího sebevzdělávání). 

 Speciální poņadavky na strukturu osobnosti pracovníkŧ (sem řadíme velmi ńirokou ńkálu 

osobnostních vlastností, nastavení hodnotového systému a osobní motivovanost pro výkon 

povolání. Za zmínku zde stojí předevńím empatie, stabilita osobnosti, ochota a tolerance.). 

 Vyńńí riziko vzniku syndromu vyhoření (syndrom vyhoření mŧņe čas od času pŧsobit 

jakoņto módní trend a určitá „výmluva― pro zanedbávání pracovních povinností 

pomáhajících profesí. Pravdou ovńem je práce a kontakt s lidmi, jeņ vyņaduje řeńení jejich 

problémŧ u řady pracovníkŧ těchto profesí vede k úpadku profesionality s rozličnými 

následky, od pouhého rutinního výkonu práce aņ po hrubé zanedbávání pracovních 

povinností. Mŧņeme tedy hovořit o jevu značné závaņnosti, jehoņ znalost a účinná prevence 

je pro speciální pedagogy nezbytností). 

 Nutnost vyuņívání etických norem (pomáhající profese je vázána mnoņstvím psaných 

kodexŧ, jakoņ i zásad předávaných zvyklostí, tj. „dobrou praxí― prověřených pravidel. 

Soubory nařízení, či doporučení se týkají předevńím vztahu pomáhající osoby a klienta, 

případně rozsahu a podmínek poskytování a uņívání rŧzných sluņeb. Tento systém má své 

nesporné výhody, ale také limity ve formě často aņ přehnaně normativního vymezení 

vzájemných vztahŧ, coņ neumoņņuje příliń flexibilní reflexi na individuální potřeby a 

zvláńtnosti jednice. Na straně druhé jsou vńak normativní pravidla nabízejí snazńí 

kontrolovatelnost a umoņņují téņ vymahatelnost).. 

 Specifické komunikační dovednosti (tedy mluvíme jako o obecných komunikativních 

schopnostech, tak rovněņ o zvláńtnostech, jako třeba schopnost vysvětlit klientovi sloņité 

odborné formulace zpŧsobem, kterém dokáņe snadno porozumět, správná reflexe na 

individuální specifika, plynoucí z typu a stupně zdravotního postiņení konkrétního klienta) 

(Michalík a kol, 2011). 

 

Pro osoby se zrakovým postiņením představuje úspěńné uplatnění v profesním ņivotě velice 

významnou formu seberealizace. Ve výběru toho nejvhodnějńího pracovního místo vznikají určitá 

omezení daná zvláńtnostmi typu a stupně postiņení. Sehnat přijatelné pracovní uplatnění, 
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nevyņadující větńí úpravy pracovního prostředí je poměrně sloņité. Vlastní seberealizace na trhu 

práce má vńak kromě existenčního významu hodnotu mnohem hlubńí, tedy slouņí jedinci se 

zrakovým postiņením coby aktivizace a udrņování jeho praktických i sociálních dovedností a má 

preventivní charakter v otázce společenské izolace. Pominout nelze ani uchování komunikativních 

kompetencí, zachování jisté míry sebevědomí a sebeúcty. Jestliņe tedy zrakově postiņený člověk 

vhodnou práci nenalezne a zŧstává izolován pouze v domácím prostředí, ztrácí takto jednu 

z dŧleņitých sociálních rolí a hrozí, ņe dojde k chátrání jeho osobnosti jakoņto celku. Prohloubí se 

také rozdíly mezi jedincem s postiņením a osobami intaktními, jeņ vedou pracovním zařazením 

odlińný ņivota, a nastat mŧņe neporozumění. V dlouhodobém dŧsledku tohoto stavu nastupuje u 

nezaměstnané osoby se zrakovým postiņením frustrace spouńtějící rozličné obranné mechanizmy. 

V konkrétních projevech se mŧņe jednat o trpké přijetí osudu mučedníka, závislost na sociálních 

dávkách, pocity bezmoci a zmaru vedoucí k nadměrné sebelítosti a poukazování na těņkosti 

doprovázené zrakové postiņení. Dále se mŧņe vyskytovat reakce ve formě agrese, kdy se jedinec 

snaņí své oprávněné potřeby a poņadavky prosadit hádkami a vyvoláváním konfliktŧ. Vzniknout 

mohou také nepřátelské postoje vŧči veřejnosti intaktní, kdy je nezaměstnaný se zrakovým 

postiņením v podstatě obviņuje jakoņto pŧvodce jeho osobních těņkostí. V těch nejhorńích 

případech mohou vznikat závislosti na alkoholu, či jiných nebezpečných návykových látkách. 

(Vágnerová, 1999) 

 

VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ  

 Realizace výzkumného ńetření proběhla formou uņití metody rozhovorŧ. Pouņito bylo 

polostrukturovaného rozhovoru, tedy otázky byly jasně stanoveny, měly svŧj přesný sled a 

vydefinované cíle, ovńem respondentŧm svým volnějńím charakterem nabídly dostatek prostoru 

vyjádření jejich osobních názorŧ, zkuńeností a stanovisek ke zkoumanému tématu. Otázky měly 

být předevńím pro respondenty předevńím snadno srozumitelné a měly navodit přátelskou 

atmosféru dŧvěry. Cílem uņití metody rozhovoru bylo předevńím zjistit typ a stupeņ zrakového 

postiņení respondentŧ, jejich osobní náhled na to, do jaké míry a jakým zpŧsobem jejich zraková 

vada ovlivņuje proces studia, či výkonu povolání speciálního pedagoga (a to nejen rovinách 

negativních, či omezujících, ale ve sféře objektivních, nebo subjektivních pozitiv a přínosŧ), dále 

byly zjińťovány také jejich dětské a adolescenční představy o budoucím povolání, a tedy i míra 

korespondence  představ o následném ņivotě s typem zrakového postiņení respondentŧ, a tedy i 

reálných moņností. Otázky rovněņ směřovaly k získání podrobných informací o prŧběhu 

předprofesní přípravy respondentŧ. Okrajově byla sbírána data o období středońkolské přípravy, 

tedy o zvoleném oboru, o formě studia, zda probíhalo integračně, či na střední ńkole pro studenty 
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se zrakovým postiņením, jak respondenti hodnotí komunikaci s pedagogy, a také vztahy ve třídním 

kolektivu. Jiņ do hloubky byla následně rozebrána oblast studia vysokońkolského, tedy motivace ke 

studiu daného oboru, zpětné zhodnocení tohoto rozhodnutí, prŧběh studia předevńím po stránce 

sociální a komunikační, konkrétně kvalita komunikace s přísluńným střediskem podpory dané 

fakulty, domluva s vyučujícími, interpersonální vztahy ve studijní skupině a v nakonec proces 

zařizování studijních praxí v organizacích poskytujících speciálně pedagogickou intervenci. 

Následovalo zjińťování zkuńeností s hledáním vhodného pracovního místa, případných záņitkŧ 

získaných v prŧběhu jednání s institucemi, během případných pracovních pohovorŧ apod.  Otázky, 

týkající se osobních zkuńeností a proņitkŧ, respondenty nabytých v prŧběhu studia a následného 

ucházení se o práci, umoņnily vyjádření v obou polaritách, tedy uvést mohli jak příklady dle jejich 

hodnocení, ńpatné, absurdní, či nefunkční komunikace, tak zároveņ ty pozitivní. Respondenti měli 

příleņitost vyjádřit se k otázce, zda koreluje současná úroveņ vysokońkolské podpory studentŧ se 

zrakovým postiņením s následnou podporou zaměstnanosti. Zamyslet se téņ měli nad otázkou, zda 

je namístě věnovat uchazečŧm o zaměstnání se zrakovým postiņením na trhu práce zvláńtní 

pozornost, nebo zda je snad lépe, nalezne-li si tento jedinec práci vlastním silami. Interview 

končilo volnou otázkou, která umoņnila respondentŧm libovolné okomentování tázané 

problematiky.  

 Hlavním cílem ńetření bylo objasnění pocitŧ, náhledŧ a postojŧ speciálních pedagogŧ se 

zrakovým postiņením v oblasti vztahu jejich zrakové vady v procesu a prŧběhu studijní 

specializace s následným, vhodným a adekvátním pracovním uplatněním, a to na podkladě jejich 

osobní empirie.  

 Z aplikované metodologie a stanovených cílŧ tedy vyplývá, ņe zde pracujeme s výzkumem 

směrovaným cestou kvalitativní. Volba výzkumného směru vychází převáņně z osobních i 

profesních preferencí autorky. Ústřední motivací se stala předevńím preference dŧrazu na 

individuální kontakt s respondenty a potřeba zachytit detailně jejich osobní „příběhy.― Chráska 

(2007) uvádí, ņe kvalitativní výzkum má své kořeny ve filozofickém směru fenomenologie, jeņ ve 

svém dŧsledku zdŧrazņuje eventuality subjektivních aspektŧ jednání kaņdé osobnosti, a tím tedy 

připouńtí existenci více realit. Gavora (2000) charakterizuje kvalitativní výzkum předevńím jiņ 

zmíněnou existencí více moņných realit, vcítěním, hlubńím ponořením se do situace respondenta, 

dŧrazem na verbální vyjádření, dŧrazem na jedinečnost, práci malými skupinami lidí a návaznou 

moņností budovat nové teorie.  

 Samotné výzkumné ńetření probíhalo na území České Republiky. Realizováno bylo 

v oblasti Podkrkonońí, Moravy a Vysočiny.  
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 Respondentkami výzkumného ńetření jsou tři mladé ņeny s těņkým zrakovým postiņením. 

Věk respondentek se pohybuje v rozmezí 21-35 let. Dvě respondentky jiņ svou speciálně 

pedagogickou kvalifikaci zakončily a jedna ve vzdělávání dosud pokračuje. Podrobnějńí informace 

o respondentkách budou uvedeny vņdy v rámci interpretace rozhovoru s nimi, ovńem jednat se 

bude o údaje pozměněné a zevńeobecněné z dŧvodu zachování jejich naprosté anonymity.  

 

INTERPRETACE VÝSLEDNÝCH DAT ZÍSKANÝCH BĚHEM ROZHOVORŦ 

 Na tomto místě budou uvedeny informace získané na základně realizace jednotlivých 

interview. Popsány budou postoje a zkuńenosti oslovených respondentek.  

 

ROZHOVOR I  

 Respondentkou tohoto rozhovoru je paní Adriana. Je jí 35 let. Její diagnózou je glaukom, 

jehoņ vlivem přińla o zrak v období adolescence. Zraková vada Adrianu ovlivņovala předevńím 

jednak během rozhodování o středońkolské specializaci, kdy si přála stát se masérkou, ale také jiņ 

podvědomě cítila, ņe by právě v dŧsledku své tenkrát velmi čerstvé zkuńenosti se ztrátou zraku 

chtěla být uņitečná osobám „později osleplým―, které by dokázala správně motivovat a svým 

osobním příkladem jim ukázat, ņe se i v této situaci dá nalézt smysl a ņít plnohodnotný ņivot. 

Nastoupila nakonec na střední internátní ńkolu v oboru „Masér―. Jak popisuje, gymnaziální typ 

nikdy nebyla, vńeobecné vzdělávání jí tolik nenaplņovalo, ale studium rodinné ńkoly by vnímala 

jakou určitou poniņující záleņitost. Co se týče dalńích, osobám se zrakovým postiņením nabízených 

cest, jako je studium hudby, Adriana sebekriticky poznamenala, ņe ani zde by se uplatnění 

uskutečnit nemohlo, neboť jak pravila, na hudební nástroj hraje tak, ņe „by i hluńí utekli.― 

Zvaņovala jeńtě studium Obchodní Akademie, ale odradilo jí mnoņství probírané matematiky. 

Ačkoli byla střední ńkola masérská určena spíńe pro studenty se zrakovým postiņením, ve třídě 

bylo více ņákŧ intaktních. Na vztahy se spoluņáky ani pedagogy si vńak Adriana v nejmenńím 

stěņovat nemŧņe, vņdy jí se vńím pomohli, vyńli vstříc. Kdyņ se v posledním ročníku připravovala 

na realizaci svého velkého přání, vysokońkolské studium speciální pedagogiky, vńichni jí 

podporovali a upřímně přáli úspěch. Adriana si velice přála stát se tyflopedkou, toho roku, kdy se 

na vysokou ńkolu hlásila na speciálně pedagogických studiích neotevřeli obor, který by jí 

vyhovoval. Začala tedy studovat učitelství českého jazyka a občanské výchovy. Jak sama uvádí, 

studium předevńím občanské výchovy jí velice bavilo a obohatilo její vńeobecný rozhled. Na své 

přání být speciální pedagoņkou osob se zrakovým postiņením vńak nezanevřela a tyflopedický obor 

se dostala hned dalńí akademický rok, jakmile byl otevřen. Studovala tedy úspěńně vlastně několik 

oborŧ naráz. V době, kdy Adriana započínala svá vysokońkolská studia, nebyla činnost 
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podpŧrného centra jeńtě příliń zavedena, a tak jí byli velmi nápomocní spoluņáci z jejich studijních 

kruhŧ. Studijní matriály jí kolegové načítali na kazety, aby se mohla plnohodnotně připravovat na 

zkouńky. K přístupu svých přátel Adriana říká: „Do dneška si jejich práce váţím a moc jim za to 

děkuji, ţe místo zábavy byli doma a načítali mi věci ke studiu.“ V prŧběhu studia na univerzitě se 

Adrianiny sny a představy o budoucnosti posunuly k přání vyučovat tyflopedii na vysoké ńkole, a 

jak povídá, zasvěcovat studenty do tajŧ toho, jak to s nevidomými vlastně je. Začala tedy studovat 

speciální pedagogiku postgraduálně. Zde jiņ vyuņívala sluņeb podpŧrného centra. Velmi oceņuje 

předevńím asistenci s korekcí formální stránky disertační práce. Co jí vńak vyhovovalo poněkud 

méně, byl omezený přístup na počítač s hlasovým výstupem, jimņ centrum podpory disponovalo, 

ovńem jen ve vyhrazeném čase, který jí ne vņdy plně vyhovoval. Navíc byla v té době jiņ 

doktorandkou, tudíņ by nemusel být takový problém poskytnout jí klíče od místnosti a přístupová 

hesla k počítači. S kolegy doktorandy závaņnějńí problémy neměla. Domluvu s nimi hodnotí 

jakoņto vcelku vyhovující. Vzpomíná také na jistou zkuńenost se spoludoktornadkou, která jí 

neustále a velmi nepříjemně vytýkala, ņe kanceláři nezhasíná osvětlení při odchodu. S vysvětlením, 

ņe pro ni jakoņto pro zcela nevidomou, osvětlení místnosti nemá vŧbec ņádný smysl, a tedy 

nevznikl ani návyk kontrolovat vypínač, zda je v přísluńné poloze, Adriana u kolegyně neuspěla. 

Na studijní praxe vzpomíná Adriana také celkem ráda. Konala je vņdy na speciálních ńkolách. 

Někdy se k ní chovali pedagogové poněkud odtaņitě, takņe na praxi proņívala pocity samoty a cítila 

se odstrčená. Jinde jí vńak přijímali naprosto vřele, brali ji do sborovny a nabízeli tykání. Vńe bylo 

silně individuální. Co se týče uplatnění, situace je dle Adrianiných slov v současné době poněkud 

sloņitá. Učitelství na speciálních ńkolách jí komplikuje smíńenost tříd, tedy zařazování ņákŧ 

slabozrakých s nevidomými. Za předpokladŧ zachování tradičního pojetí si je Adriana jistá, ņe by 

třídu nevidomých ņákŧ dokázala učit bez jakýchkoli problémŧ. Ve speciálně pedagogickém 

prostředí shledává Adriana obtíņ předevńím v mnoņství zařízení ryze terénního charakteru, kdy je 

třeba za klienty cestovat a pochopitelně je institucí poņadováno vlastnictví řidičského oprávnění 

uchazečŧ o práci. Také vńak dodává, ņe zdaleka ne vńechna zařízení charakteristikou svého poslání 

odpovídají sluņbě terénní, avńak i přesto je na uchazeče kladen poņadavek schopnosti řídit auto. 

Adriana vńak nechce striktně uzavírat okruh svých moņností, a jak sama prohlásila, „za deset let 

můţe být všechno na trhu práce úplně jinak.“ Jak uņ bylo uvedeno, Adriana si velmi přála pŧsobit 

jako vyučující tyflopedie na katedře speciální pedagogiky. Tento sen se jí prozatím nesplnil. Po 

absolvování doktorátu čekalo Adrianu zhruba roční úsilí o nalezení vyhovující pracovní pozice, 

coņ se jí nakonec zadařilo a v současné době pracuji v prostředí osob s tělesným postiņením. Neņli 

byly její snahy korunovány úspěchem, musela Adriana vyslechnout mnoņství, místy nesmyslných 

výmluv, proč ji zaměstnavatel nemŧņe na nabízenou pozici přijmout. Na nynějńí pracovní pozici 
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sociální pracovnice u osob s nemocí, či tělesným postiņením je vńak velice spokojená. 

Problematika tělesného postiņení ji vņdy zajímala a přitahovala, takņe je nakonec ráda, ņe pracuje 

právě na tomto místě. Adriana vykonává s klienty převáņně poradenskou činnost, která jí velice 

naplņuje. Cítí totiņ, ņe potřebám lidí se zdravotním postiņením snáze rozumí. Dokáņe se do jejich 

pocitŧ vņít, kdyņ jim je kupříkladu úředně zamítnuta ņádost o úhradu pro jejich denní ņivot 

významné kompenzační pomŧcky. A naopak, pokud klienti trpí nadměrnou sebelítostí a oplývají 

potřebou zdŧrazņovat tragičnost svého osudu, dokáņe jim zcela otevřeně sdělit, ņe ani ona nemá 

ņivot bez problémŧ díky své zrakové vadě, ovńem nic nevzdává a ledacos zvládne svými silami, 

čímņ je dokáņe zdravě a realisticky motivovat k modifikaci jejich přístupŧ k ņivotu. Adriana cítí 

také z jednání a projevŧ svých klientŧ větńí dŧvěru a otevřenost, kdyņ vědí, ņe jejích sociální 

pracovnice má také zdravotní postiņení, cítí se s ní lépe neņli s osobou intaktní. K otázce, zda a 

nakolik podporovat uchazeče o práci se zrakovým postiņením a k současné situaci osob se 

zrakovým postiņení v prostředí trhu práce, Adriana prohlásila: „Hlavně je důleţité jim opravdu 

realisticky říkat, jaká je situace, a ne stavět vzdušené zámky, co vše bude moci zrakově postiţený 

s vystudovaným oborem dělat. Realita je totiţ jiná a bohuţel, ať chceme nebo ne, zrakové postiţen, 

zvlášť potom slepota je pro zaměstnavatele dost silnou kontraindikací k tomu, aby jej zaměstnali.“ 

Adrianu dost trápí, ņe lidé se zrakovým postiņením, i vysokońkolsky vzdělaní, a tudíņ vysoce 

kvalifikovaní, musejí jeńtě s povděkem a pokorou vykonávat práce podřadné, či dokonce téměř 

neplacené. Jak sama říká: „Většina, i studovaných lidí potom stejně pracuje na dotace 

z pracovního úřadu za směšný peníz a je rádo, ţe vůbec práci má, protoţe bez dotace by je 

nezaměstnal nikdo. A kde je ta dřina a ideje, které člověk do studia dal. Neříkám, ţe se nemá 

studovat, ani nechci být pesimista, ale takové je prostě realita a kdyţ občas slyším, jak 

vysokoškolsky vzdělaní lidé doma skenují knihy nebo přepisují věci za ubohé tři tisíce měsíčně, tak 

je mi opravdu hodně smutno.“ S čím se Adriana také jen těņko smiřuje, je situace, kdy se 

v organizacích pro osoby se zrakovým postiņením setká s vidícími lidmi, jednajícími zcela bez 

taktu a empatie, bez jakéhokoli zájmu o lidi, s nimiņ pracují. Splnili vńak poņadavek na drņení 

řidičského prŧkazu, takņe byli upřednostněni před speciálními pedagogy se zrakovým postiņením, 

jeņ by mohli svou odbornosti v kombinaci s ņivotními zkuńenostmi nabídnout jak samotné 

organizaci, tak předevńím uņivatelŧm jejich sluņeb nesrovnatelně více. Adriana je vskutku velmi 

inteligentní ņena se zralým pohledem na ņivot. Je to velmi laskavá a empatická osoba, které nečiní 

problém nazývat věci takovými, jaké zkrátka jsou. 
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ROZHOVOR II  

 Respondentkou je 21-letá slečna Tamara, jejíņ stěņejní diagnózou je totální albinismus, tedy 

naprostá absence pigmentu v organizmu, coņ jí zpŧsobuje silnou světloplachost, dále má rovněņ 

glaukom, jeņ vede v dŧsledku ke trubicovému vidění a silný nystagmus. Slečna Tamara k vnímání 

její zrakové vady intaktní společností uvádí: „Myslím, ţe moje zraková vada hodně lidí šokuje a 

aniţ by mne chtěli poznat, jak vlastně jsem schopná pracovat, dají mne do škatulky člověka, který 

má mít jen invalidní důchod a nepracovat. Já to tak ale necítím. Myslím, ţe jsem velmi schopná, a 

tím nechci být namyšlená.“ Tamara dodává, ņe se se svou zrakovou vadou a naučila ņít zcela 

plnohodnotně a je tedy jasné, ņe její pracovní směřování bude rovněņ adekvátní situaci, tedy 

nezvolila by odvětví speciální pedagogiky, kde by věděla, ņe by mohl nastat jakýkoli problém. 

Tamaru typ zrakové vady ovlivņuje velmi v otázkách studia. Je třeba mít veńkeré materiály 

k dispozici v elektronické podobě, a následně zvětńit a vytisknout, neboť z obrazovky počítače se 

učit v dŧsledku zrakové vady nemŧņe. Tisk materiálŧ v tomto rozsahu a velikosti je pochopitelně 

záleņitostí náročnou i finančně nákladnou. Tamařiným dětským a mladistvým snem bylo stát se 

bytovou desingerkou. Jak sama poznamenala, namísto hudebního sluchu dorazilo výtvarné nadání 

a silný cit pro ladění barev. Osm let navńtěvovala také výtvornou ńkolu. Nejvíce ji bavilo kreslit 

interiéry domŧ a bytŧ. Z tohoto snu vńak musela ustoupit, neboť je nutné vystudovat architekturu 

na vysoké ńkole, coņ vyņaduje dobrý zrak. Nároky studia, jako je třeba rýsování, by Tamara se 

svou zrakovou vadou nezvládla. Tamara studovala vńeobecné, čtyřleté gymnázium. Byla 

integrována. Studium hodnotí jakoņto náročnějńí, právě z dŧvodu mnoņství probírané látky. Často 

se jí stávalo, ņe nedohlédla na tabuli, ale nebyl problém poņádat spoluņačku o zapŧjčení seńitu 

k doplnění. S pedagogy také nebyla problémová domluva. Například při zadávání testu, kdy jí 

otázky zvětńovali. Vztahy ve třídě byly dle Tamary celkem v pořádku. Jen občas zaslechla, ņe jí 

učitelé kvŧli zrakové vadě příliń nadrņují. Domnívá se vńak, ņe si tímto prońel zřejmě kaņdý 

integrovaný ņák, či student s postiņením. K pomaturitnímu směřování Tamara zmiņuje: „Chtěla 

jsem nejprve na práva. Pomáhat lidem s handicapem nebo sociálně slabým. Přijímací zkoušky 

jsem nezvládla a má druhá moţnost by „specka.“Postupem času jsem zjistila, ţe to byla správná 

volba. Cítím se tu velmi dobře a některým věcem, díky své zrakové vadě, hodně rozumím. Jak 

říkám, jsem tu jak ryba ve vodě.“ Tamara hodnotí činnost podpŧrného centra na ńkole jakoņto pro 

její potřeby poměrně dostačující, neboť není zcela nevidomá. Vńechno si musí ovńem poměrně 

dŧsledně vykomunikovat sama. Přímo ve středisku plní předměty, kde je třeba pracovat na počítači 

se speciálním softwarem pro osoby se zrakovým postiņením. V nepořádku se Tamaře jeví přístup 

střediska jiņ ke studentŧm s úplnou nevidomostí. Kupříkladu musí velmi dlouho čekat na upravené 

studijní materiály a mnohdy jednání pracovníkŧ střediska postrádá patřičnou empatii. Tamara se 
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domnívá, ņe pracovníkŧm střediska schází potřebná zkuńenost při jednání s nevidomými studenty a 

je pevně přesvědčená, ņe by celé situaci mohlo pomoci přijetí zaměstnance se zrakovým 

postiņením, který by dle jejího osobního názoru potřeby studentŧ chápal s větńí mírou vcítění. 

(pozn. Autorky Zde zmíněné středisko vydalo spoustu metodologických příruček pro střediska 

podpory po celé republice a je i mezi uchazeči s postiţením vyhlášeno coby naprosto a aţ nad 

účelnou míru hyperprotektivní, proto si nového náhledu slečny Tamary velmi cením).  Komunikaci 

s vyučujícími si Tamara velmi pochvaluje, nikdy nenastal nejmenńí problém. Domluva 

s vyučujícími je dle Tamary o mnoho snazńí, příjemnějńí a efektivnějńí, neņli se střediskem 

podpory. Při hledání studijní praxe Tamaře nevyvstaly nikdy váņnějńí obtíņe. Připouńtí vńak, ņe 

v ņádosti neuvádí svou zrakovou vadu a je přesvědčená, ņe by jinak situace aņ tak rŧņová nebyla. 

Poukazuje na určitý vņitý fenomén v přístupu k zaměstnanosti osob se zrakovým postiņením: 

„Společnost se staví k lidem se zrakovým postiţením tak, jakoţe je super, ţe chtějí pracovat a ţe 

jim rádi pomohou, ale těchto lidí je málo.“ Tamara by si velmi přála dostat se v budoucnu na 

pozici, kde by měla tu moc ovlivnit zpřístupnění zaměstnání lidem se zrakovým postiņením. 

Vztahy ve studijním kruhu na univerzitě Tamaře občas pŧsobí smíńené pocity. Cítí, ņe se na ni 

některé kolegyně dívají skrz prsty a kontakty s nimi omezuje na pozdrav a dalńí nezbytnou 

komunikaci. Jak ale sama prohlásila, nikdy pro ni v mezilidských vztazích nehrála ņádnou roli 

kvantita, ale naopak, dŧleņitá pro ni byla kvalita, upřímnost a pevnost přátelství. A právě takovou 

kamarádku na vysokońkolských studiích potkala, takņe se cítí dobře. Kolegyně ze studijního kruhu 

nechovají dobré vztahy ani k dalńím dvěma nevidomým spoluņákŧm, ovńem zde Tamara zcela bez 

obalu prohlásila, ņe tito občas mívají tendenci k sebelítosti a neustálému zdŧrazņování ņivotních 

těņkostí svého zrakového deficitu, coņ Tamara nedělá, takņe ji kolektiv také lépe přijímá. Tamara 

by po dovrńení bakalářského studia velmi ráda vyrazila na trh práce. Připouńtí, ņe to bude jistě 

proces sloņitý. Není si také vŧbec jista, zda do ņivotopisŧ a motivačních dopisŧ zrakovou vadu 

uvádět. Ráda by svou pracovní dráhu započala na nějaké ńkole pro děti se zrakovým postiņením. 

K otázce, zdali jde vysokońkolská podpora ruku v ruce s úrovní podpory absolventŧ se zrakovým 

postiņením, odpovídá Tamara: „Tak to určitě ne! Mnoho lidí se myslí, ţe se k lidem se zrakovým 

postiţením mohou chovat jako kdyby měli mentální retardaci, jen proto, ţe nevidí.“ K zamyńlení, 

zda je nutné a potřebné pomáhat absolventŧm se zrakovým postiņením při hledání práce, se 

Tamara zamyslela a vlastně si nebyla jistá, zdali vŧbec existuje případ, kdy by tímto procesem 

mohl projít zrakově postiņený zcela samostatně. Dle Tamary je v některých případech pomoc 

nezbytná, ale opět velmi zdŧrazņuje, ņe jejím poskytovatelem by měl být rozhodně někdo 

problematice tyflopedické rozumějící a k lidem se zrakovým postiņením přistupující otevřeně a 

empaticky jednající. Úplným závěrem Tamara s mírným úsměvem přidala jeden, tak nějak za vńe 
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hovořící příklad: „Já jen, taková lahůdka na závěr. Práce sociálního pracovníka TyfloCentra u nás 

v krajském městě, poţadavky: Přednost mají lidé se zrakovým postiţením a pod tím je napsáno: 

řidičák typu B výhodou. No, co jen si o tom myslet, ţe?“. Jak vidno, slečna Tamara je vskutku 

velice schopná, inteligentní a milá mladá dívka. Neschází jí silná motivace a zdravé odhodlání pro 

věc.  

 

ROZHOVOR III  

 Respondentkou daného rozhovoru je paní Marie. Je jí 33 let a její diagnózou je těņká 

myopie, která u ní zapříčiņuje jiņ praktickou nevidomost. O své zrakové vadě Marie prohlásila: 

„Vnímala jsem ji spíš jako výhodu. Při studiu mi také pomohlo, ţe jsem absolvovala základní a 

střední školu pro zrakově postiţené, ze které jsem si odnesla řadu zkušeností o vzdělávání a 

přístupu ke zrakově postiţením ze strany učitelů. Také jsem poznala spoluţáky s různými zrakovými 

diagnózami, včetně rozdílu mezi spoluţákem, nevidomým jiţ od narození a spoluţákem, který po 

úrazu ztratil zrak aţ ve 14-ti letech.“ Marie také navńtěvovala sdruņení pro mladé lidi s rŧzným 

kombinovaným typem postiņení, a tak se snadno a rychle seznámila i aspekty ņivota lidí 

s tělesným, či mentálním postiņením. Toto vńe hodnotí jakoņto velkou výhodu, kterou pocítila u 

přijímacích zkouńek na vysokou ńkolu v oboru speciální pedagogiky, ale také při plnění lecjakých 

semestrálních úkolŧ, skládání dílčích i státních závěrečných zkouńek. Zkrátka a dobře, Marie měla 

vņdy o čem hovořit a mohla sáhnout i do reálného světa skutečných příkladŧ ze ņivota osob se 

zdravotním postiņením. Co se dětských snŧ o povolání týče, Marie byla ovlivněna docházkou do 

mateřské ńkoly běņného typu. Její představy odpovídaly představám intaktních spoluņákŧ, kdy si 

přála být například kadeřnicí. Poté padlo rozhodnutí o zařazení Marie do základní ńkoly pro ņáky 

se zrakovým postiņením, z čehoņ byla zpočátku velmi smutná a zklamaná. Prvně v ņivotě byla její 

zraková vada zcela jasně pojmenována, coņ si dívka bolestně uvědomila. Ńpatné pocity vńak velmi 

rychle vystřídala radost ze sounáleņitosti se spoluņáky. Marie si také velmi oblíbila svou třídní 

učitelku. Jiņ v takto útlém věku Marii fascinovalo, s jakým laskavým, citlivým a zároveņ 

profesionálním přístupem paní učitelka pracuje a zatouņila se podobnému povolání jednou také 

věnovat. Třídní učitelka Mariin zájem velmi vřele podporovala. S ohledem na její věk jí 

vysvětlovala problematiku a specifika jednotlivých typŧ zdravotního postiņení. Vzala ji dokonce 

v 11-ti letech na návńtěvu Jedličkova Ústavu, a pak jeńtě ve 13-ti letech do ústavu pro děti 

s mentálním postiņením. Marie si za svým cílem od té doby stála a speciální pedagogiku 

vystudovala. Dalńí plány jí překazila srdeční vada, kterou jí lékaři objevili jiņ více neņli před 

rokem. Momentálně vyčkává operace, aņ jí to zdravotní stav dovolí, ráda by se o práci speciálního 

pedagoga ucházela. Marie by nejraději věnovala přípravě na budoucí povolání jiņ studium 
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středońkolské, coņ ale v době, kdy se ke studiu hlásila bohuņel nebylo moņné a na vńech humanitně 

zaměřených středních ńkolách ji odmítali. Studovala tedy Obchodní Akademii pro studenty se 

zrakovým postiņením, přičemņ věděla, ņe se ničemu z tohoto odvětví nebude nikdy věnovat. Velmi 

tvrdě se připravovala na maturitu, byla tedy nakonec ze vńech ņákŧ ve třídě nejlepńí. Vńechno toto 

úsilí vynakládala kvŧli vyhlídce vysokońkolského studia speciální pedagogiky. Kolektiv spoluņákŧ 

byl dle Marie „super―, vztahy naprosto výborné a Marii se po kamarádech ze třídy jeńtě několik let 

po maturitě stýskalo. I s učiteli byl domluva naprosto bez problému. Jen jedna z učitelek na 

studenty často křičela, případně jim uńtědřila ńtulec do zad, kdyņ jim látka neńla, ovńem co se týče 

profesionality reflexe na tyflopedické potřeby studentŧ, bylo vńe v naprostém souladu. Marie 

nejprve nastoupila studium speciální pedagogiky na jedné z předních univerzit v republice. 

Zkuńenosti, které ji tam potkaly, byly vńak velmi nepříjemné. Marie zcela bez obalu prohlásila: 

„Zkušenost hodnotím jako naprostou katastrofu s nezájmem mi s čímkoli pomoci, ačkoli jsem jim 

opakovaně vysvětlovala svá omezení ve studiu a vţdy sama přišla s několika návrhy, jak to vyřešit. 

Příklad dialogu na  téma studijní materiály – Vyučující „Ţádné promítané materiály vám ke 

kopírování zapůjčovat nebudu. Uţ jsem vám opakovaně říkal, ţe kdyţ to nepřečtete, máte si látku 

opsat od spoluţáků“ Já (Marie) „ Uţ jsem vám opakovaně říkala, ţe to po nikom nepřečtu.“ 

Vyučující: „Tak si to udělejte, jak chcete, ale hlavně si slečno, uvědomte, ţe uţ nejste na střední 

škole, ale na škole vysoké, kde jsou studenti jiţ samostatní a obvykle neobtěţují vyučující.“ O 

středisku podpory na této univerzitě Marie prohlásila, ņe vlastně vŧbec nechápe jeho smysl a 

poslání. Vņdy, kdyņ něco potřebovala, bylo jí stroze sděleno, ņe si má vńe vykomunikovat 

s vyučujícími. Marie se domnívá, ņe tato univerzita se těńí slávě vskutku jen díky svému jménu a 

historii. Po čase zcela neúčinné komunikace s vyučujícími i střediskem podpory se Marie rozhodla 

ńkolu opustit a svŧj sen si splnit studiem na jiné univerzitě. Přijímací zkouńky konala na jedné 

známé univerzitě na Moravě a na dalńí v krajském městě Východních Čech. Úspěńně sloņila 

zkouńky na obě ńkoly, a tak rozhodovací úlohu sehrál přístup podpŧrných středisek ke studentŧm. 

O moravském středisku Marie uvedla: „Dělala jsem zde pouze přijímací zkoušky, ale udělalo to 

celé na mne dojem, ţe chtějí na svou univerzitu co nejvíc studentů se zdravotním postiţením, kteří 

jsou nadměrně zvýhodňování oproti studentům zdravým – i během studia. Proto jsem tam také 

nešla, protoţe chci stejné příleţitosti jako studenti bez postiţení.“ Na univerzitě ve Východních 

Čechách, kam nakonec nastoupila, byla po proņitých zkuńenostech Marie vńestranně spokojená a 

jiņ zde zŧstala a studium velmi úspěńně dokončila. S hledáním a prŧběhem studijních praxí byla 

Marie víceméně spokojena, jen uvedla poněkud kuriózní záņitek, který ji potkal na praxi v jedné 

z nejznámějńích ńkol pro děti se zrakovým postiņením v hlavním městě republiky. Učitelé, celý 

ņivot pracujíc s dětmi se zrakovým postiņením, si na Marii opakovaně stěņovali, ņe je na chodbách 
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nezdraví. Překvapená Marie se pokouńela těmto v kaņdodenní praxi se pohybujícím tyflopedŧm 

vysvětlit, ņe kdyņ na ni nepromluví jako první, nemá ńanci poznat, ņe na chodbě vŧbec někdo je. 

Tyto pokusy byly marné, a tak se Marie jiņ na toto pracovińtě víckrát nevrátila. Marie díky rŧzným 

změnám a prodluņování délky studia prońla během vysokońkolské přípravy několika studijními 

kruhy. Své zrakové postiņení vnímala vņdycky spíńe jako určité pozitivum. Se spoluņačkami se 

takto díky jejich ochotě pomoci snáze a rychleji sblíņila. Jak Marie poznamenala, některé 

spoluņačky se k ní chovaly téměř mateřsky. Vzpomněla si také na jisté zkuńenosti, kdy přechodně 

docházela do jednoho studijního kruhu: „Byla zde jedna spoluţačka, dosti psychicky labilní a své 

hendikepy si vylívala na mě. Například mi polívala ţidli vodou, kdyţ jsem opustila třídu, nebo mi 

lavici stavěla různé překáţky, abych zakopla a ublíţila si. Ostatní spoluţačky se jí bály. Já ne, ale 

stálo mne to hodně sil, abych to zvládla.“ Celkově vńak Marie hodnotí přístup kolegyņ z vysoké 

ńkoly k její zrakové vadě jako vynikající a vděčí svým spoluņačkám a kamarádkám ze studií 

skutečně za mnoho. Jak jiņ bylo výńe uvedeno, krátce po ukončení studio se u Marie projevilo 

skryté onemocnění srdce, takņe se do hledání práce nemohla aktivně zapojit. Kromě zrakového 

postiņení má Marie jeńtě mnoho dalńích zdravotních problémŧ, které jí pŧsobí silnou únavu a 

rychleji nastupují stavy vyčerpání, takņe byla rozhodnuta svou situaci a případné eventuality na 

trhu práce odborně zkonzultovat. K náhledŧm na úroveņ podpory vysokońkolského studia 

pracovního uplatnění Marie uvádí, ņe sice oba typy podpory jdou v zásadě podobnou cestou, 

ovńem bez debat je ta vysokońkolská mnohonásobně propracovanějńí. Navrhuje rovněņ propojit 

úsilí středisek pomoci například s kontaktním pracovníkem Úřadŧ Práce v daném regionu, 

případně přímo spolupráci s organizacemi poskytujícími speciálně pedagogickou intervenci. Aby 

takto „lidé z venku― dostávali realistické informace o schopnostech a limitech osob se zrakovým 

postiņením. A absolventi by takto měli jiņ pootevřené dveře do pracovního prostředí, avńak nikdo 

by za ně nic nezařizoval, jen by věděli, ņe se mají kam obrátit a po ukončení ńkoly se s nimi počítá. 

Paní Marie, ačkoli ve svém ņivotě prońla mnoha náročnými situacemi, nikdy nezahořkla a 

zachovala si předevńím nadhled a pozitivní, avńak realistický náhled na ņivot, rŧzné situace a lidi. 

Marie je skutečně silnou a laskavou ņenou.  

 

DISKUZE  

 Výpovědi respondentek jasně dokladují, ņe daná tématiku, tedy aspekty vysokońkolské 

přípravy s následnou problematikou pracovní uplatnitelnosti speciálních pedagogŧ se zrakovým 

postiņením, je záleņitostí vskutku aktuálního rázu. Krátce si shrņme stěņejní body: 

 Vńechny tři ņeny byly ke studiu speciálně pedagogického oboru, dle mého názoru, správně 

a zdravě motivovány. Ovlivnila jejich osobní zkuńenost ņivota se zrakovým postiņením, coņ 
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vyvolalo hlubokou touhu pomáhat lidem se zdravotním postiņením, pochopitelně 

s tyflopedickou preferencí. Občas se bohuņel stane, ņe i jedinec se zrakovým postiņním 

není správně motivován, nebo případně není osobnostně natolik vyzrálý, aby se zvládl 

úspěńně odpoutat od svých vlastních problémŧ spojených s daným postiņením. Tento 

druhotný handicap poté projektuje do komunikace s lidmi, nacházejícími se v obdobné 

situaci, coņ je oboustranně velice nepříjemnou záleņitostí. Tento fakt se vńak netýká na 

jedné z respondentek.  

 Pro výkon povolání speciálního pedagoga je respondentkám jejich zraková vada, respektive 

empirie vńech atributŧ kaņdodenního ņivota, jednoznačně ku prospěchu. Nejenņe naprosto 

přirozeně oplývají mnoņstvím znalostí a poznatkŧ z oboru, ale a to předevńím, mohou svým 

vlastním příkladem demonstrovat ostatním lidem s postiņením, co vńe je moņné dokázat a 

ņe lze ņít hodnotný a spokojený ņivot i bez zraku.  

 Zkuńenosti ze studií, ať uņ v jednání s podpŧrnými středisky, vyučujícími i kolegy ze 

studijních kruhŧ, či středońkolských kolektivŧ jsou poněkud smíńené. Některé příklady byly 

skutečně poměrně, řekněme překvapivé. Jsem ráda a velmi oceņuji otevřenost 

respondentek, které se nebály nazvat situaci i v prostředí navenek ideálně fungujících 

institucí, naprosto otevřeně. Tedy uchazeč se zrakovým postiņením by určitě neměl 

očekávat, ņe na speciálně pedagogických studiích se setká výhradně s citlivým 

porozuměním vŧči jeho potřebám plynoucím z typu a stupně daného postiņení. Pravdou 

vńak je, ņe občas smutné zkuńenosti se častěji vyváņí těmi příjemnějńími, neboť na těchto 

oborech větńinou skutečně pracujíc, vyučují i studují lidé, mající ke speciální pedagogice a 

hlavně jejímu předmětu (tedy lidem s postiņením), přece jen příznivějńí a otevřenějńí vztah.  

 Ovńem s hledáním a nalézání adekvátního pracovního uplatnění to jiņ speciální pedagog tak 

snadné nemá. Jistě není na místě přehnaný pesimismus, či nadměrné zdŧrazņování 

nefunkčnosti systémŧ na podporu osob se zrakovým postiņením. Ale z vlastní zkuńenosti 

vím, ņe realita je přesně taková, jak ji líčí hlavně paní Adriana a naznačuje slečna Tamara. 

Skutečně problémová je téměř nulová mezirezortní participace, to jistě. Na vysvětlenou – 

jak jiņ bylo uvedeno, vzdělávací trendy současné doby hovoří jasně: kaņdý člověk 

s postiņením by měl studovat, pro lidi s postiņením zdravotním je ta nejvhodnějńí volba 

právě speciální pedagogika, či alespoņ obory příbuzné – uchazečŧm se zrakovým 

postiņením tedy bývá sdělováno, ņe s tímto oborem má velmi ńiroký okruh budoucích 

moņností, během studia se mu dostává velmi propracovaných sluņeb, asistencí, úpravy 

podmínek ke studiu, vńe výborně funguje – absolvent se zrakovým postiņením ńkolu opustí 

a na základě těchto zkuńeností tak nějak automaticky očekává, ņe sehnat práci sice snadné 
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nebude, ale nepŧjde ani o úkol nesplnitelný – reakce potencionálních zaměstnavatelŧ se 

sice rŧzní, ale odmítání a rozpaky převaņují.  

 A tedy abychom se neschovávali pouze za mezirezortní prohlubně, pozastavme se jeńtě u 

reakcí zaměstnavatelŧ, kdy odmítnou třeba i přímo do organizace pro osoby se zrakovým 

postiņením přijmout stejně postiņeného kolegu, nebo mu umoņní pouze podřadnou práci na 

velmi nízkou dotací z ÚP. V čem je vlastně ten hlavní problém? Tato otázka 

pravděpodobně nemŧņe být plnohodnotně zodpovězena, neboť i kdybychom se konkrétního 

zaměstnavatele třeba přímo na jeho postoje otázali, dozvěděli bychom se jistě, ņe si 

v lepńím případě nemŧņe finančně dovolit takovéhoto člověka zaměstnat, nebo v tom 

horńím, ņe si nedovede představit spolupráci s jedincem se zrakovým postiņením na 

kolegiální úrovni. Respondentky se domnívají, ņe zde hrají roli jednak předsudky, strach 

z neznámého, případně dokonce nedostatečná znalost problematiky stran potenciálních 

zaměstnavatelŧ.  

 

Ať jiņ je primární příčinou vņitý předsudek o schopnostech lidí se zrakovým postiņením, či 

nedostatečná informační vybavenost zaměstnavatelŧ, nutno konstatovat, ņe studium speciální 

pedagogiky osobám se zrakovým postiņením jistotu vhodného a dostatečně finančně hodnoceného 

umístění na trhu práce v současné době v ņádném případě nemŧņe nárokovat. Mŧņe vńak přinést 

mnohá pozitiva ve formě prohloubení oborových znalostí, příjemných či dŧleņitých zkuńenost se 

spoluņáky, vyučujícími, během prŧběhu praxe, či v rámci akcí pořádaných středisky podpory. To 

vńe ano a i proto bych jistě doporučila mladému člověku se zrakovým postiņením studium, splní-li 

dalńí dŧleņité atributy, jakými jsou třeba patřičný intelekt a zdravá motivace. Znát by vńak měl i ty 

stinné stránky věci, přesně jak popisovala paní Adriana.  

Pochopitelně se i mezi speciálními pedagogy se zrakovým postiņením vyskytují i v oboru 

zaměstnaní a velice úspěńní lidé. Nemŧņeme se pohybovat pouze v rovinách negací. Pravdou vńak 

je, ņe jedná o jev menńinový, ať chceme nebo ne.  

Jak tuto problémovou oblast správně ońetřit, na to jen těņko odpovídat. Mohla by pomoci 

realizace návrhu paní Marie a o větńí propojenosti podpŧrných středisek s Úřady Práce a dále 

institucemi speciálně pedagogické intervence. Ale jak překonat bariéry psychosociální, aby si 

zaměstnavatelé dovedli snáze představit přijetí kolegy se zrakovým postiņením vŧbec, případně mu 

nabídnout adekvátně placenou pracovní pozici? 
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ZÁVĚR  

 Nezbývá neņli poděkovat respondentkám za velmi vydařenou spolupráci. Velice oceņuji 

jejich otevřenost, s jakou vńechny otázky zodpověděly a skutečně si váņím jejich optimistického a 

houņevnatého přístupu k ņivotu. Také bych nerada, aby tento příspěvek zapŧsobil přehnaně 

pesimisticky a negativisticky. Pokud je ovńem někde nějaký problém, neměl by být přehlíņen, ale 

řeńen. Proto stejně jako paní Adriana, nic kategoricky neuzavírám. Trh práce je systémem věru 

dynamickým a poměrně dosti proměnlivým, takņe asi ne zítra, ale za rok, dva, pět, mŧņe být 

současná situace speciálních pedagogŧ se zrakovým postiņením pouhou vzpomínkou. Proto bych 

tímto článkem nerada odradila mladé uchazeče o studium se zrakovým postiņením od speciálně 

pedagogického směřování, jen předala několik pravdivých informací a osobních zkuńeností 

z pohledu jejich starńích kolegŧ.  
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