
ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

189 

 

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM V OBLASTI 

KOSMETICKÝCH SLUŢEB 

Frequency of use of cosmetics services and acts in persons with visual impairment in comparison 

with the intact population 

Kateřina LACKOVÁ
1
, Veronika RŦŅIČKOVÁ

2
 

Abstrakt  

Příspěvek je orientován do oblasti speciálně pedagogické disciplíny, tyflopedie, a zaměřuje se na 

představení výsledků diplomové práce nazvané: "Praktické dovednosti osob se zrakovým postiţením 

v oblasti kosmetických sluţeb". Tato práce se zabývala výzkumem zaměřeným na cílovou skupinu 

osob se zrakovým postiţením a jejím cílem bylo na základě celorepublikového dotazníkového 

šetření zmapovat a následně porovnat frekvenci vyuţívání kosmetických sluţeb a úkonů péče 

o vlastní osobu u výše jmenované skupiny osob v porovnání s intaktními lidmi. Dílčím cílem bylo po 

vyhodnocení výsledků představených v diskuzi vytvořit ucelenou koncepci doporučení pro praxi. 
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Abstract  

The paper is devoted to the field of special education discipline typhlopedia, and focuses on the 

presentation of the results diploma thesis entitled "Practical skills people with visual impairments 

in the field of cosmetic services." This work is focused her research on focusing on the target group 

of people with visual impairment with the aim was based on nationwide questionnaire survey and 

then compare the frequency of use of cosmetic services and acts care for themselves for the above-

named groups as compared with intact people. The operational objective was the evaluation of the 

results presented in the discussion to create a comprehensive conception of recommendations for 

practice. 

 

Keywords  

Person with visual impairment, Typhlopedia, Tyflocenter, Tyfloservis, Beauty services, Visage, 

Care of yourself, Outward 

ÚVOD  

                                                 
1
 Mgr. Kateřina Lacková, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií , Ņiņkovo 

nám. 5, 77140 Olomouc, Česká republika. E-mail: lackovakatka@seznam.cz. 
2
 Mgr. Veronika Rŧņičková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav 

speciálněpedagogických studií, Ņiņkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, Česká republika. E-mail: 

veronika.ruzickova@gmail.com. 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

190 

 

 Článek představuje výsledky netradičního tématu diplomové práce, která se obecně 

zabývala výzkumem (prostřednictvím kvantitativního ńetření, které probíhalo metodou dotazníku) 

z oblasti kosmetiky zaměřeným na cílovou skupinu dospělých osob se zrakovým postiņením 

v porovnání s intaktními lidmi. V příspěvku představíme obsahové zaměření této práce, její 

teoretické a praktické části, výsledky výzkumného ńetření, a ucelenou koncepci doporučení pro 

praxi, jejíņ vznik byl cílem diplomové práce.  

 

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem práce bylo zmapovat četnost vyuņívání kosmetických sluņeb, úkonŧ a přípravkŧ 

osobami se zrakovým postiņením (dále jen ZP) ve srovnání s intaktními lidmi. Stěņejní pro ni byla 

praktická část, která pojednávala o prŧběhu dotazníkového ńetření (dotazník obsahoval 21 

rozličných otázek), které se zaměřovalo např. na přikládání dŧleņitosti úpravě svého zevnějńku, 

péči o sebe nebo četnost vyuņívání sluņeb odborníkŧ z oblasti kosmetiky (např. návńtěvy 

kadeřníka, kosmetičky, manikérky aj.). Dále se jednalo o vyhodnocení a porovnání výsledkŧ 

celkem u čtyř skupin osob (viz. níņe), diskuzi a stanovení ucelené koncepce doporučení pro praxi. 

Zároveņ jsme se snaņili zjistit, zda si respondenti myslí, ņe by bylo vhodné zavést poskytování 

těchto sluņeb zaměřené na potřeby osob se ZP. 

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 V rámci teoretické části práce jsme se snaņili přinést vhled do zkoumané problematiky 

prostřednictvím několika kapitol, které korespondují s vybraným tématem a cílovou skupinou 

respondentŧ. V první z nich jsme se zabývali Zrakovým postiţením, které jsme vymezili např. 

z pohledu etiologie či klasifikace, přičemņ dŧraz jsme kladli na takové přístupy, které dokázaly 

přehledně uvést tematiku ZP jako takovou.  Pouņili jsme např. definici nevidomosti od Flenerové 

(1985), která uvádí, ņe se jedná o vadu zraku projevující se úplným nevyvinutím či ztrátou 

výkonnosti zrakového analyzátoru a tím nemoņností zrakového vnímání. Od autora Kuchynky 

(2000) jsme vymezili klasifikaci ZP, která vychází z nejlepńí zrakové ostrosti na lépe vidoucím 

oku. A od autora Rozsívala (2006, s. 351) jsme předloņili statistiku počtu osob se ZP v ČR:  

„V České republice je v současné době cca mezi 60 000-100 000 osob s těţkým ZP, z toho 7 000-

12 000 je nevidomých. Asi 35-40% těţce zrakově postiţených je nezletilých a v produktivním věku, 

60-65% všech těţce ZP jsou lidé nad 60 let.“ 

Následně jsme představili Důsledky ZP na osobnost jedince, které jsme uváděli v závislosti 

na jednotlivých druzích ZP: osoby nevidomé od narození, osoby později osleplé, osoby slabozraké, 

osoby se zbytky zraku a osoby s poruchami binokulárního vidění.  Vzhledem k tomu, ņe nańi 
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respondenti se ZP disponovali rŧznými stupni a druhy tohoto handicapu, povaņovali jsme za 

dŧleņité vymezit nejčastějńí dŧsledky a specifika, se kterými se tito lidé kaņdodenně potýkají. 

Autorka Schindlerová např. uvádí:  „Člověk, který je nevidomý od narození, s velkou 

pravděpodobností své postiţení jiţ akceptoval, má vytvořené kompenzační techniky a je 

samostatnější. Umí si sám dojít nakoupit, umí ovládat základní kompenzační pomůcky (např. 

magnetofon), mívá menší strach, má kolem sebe příklady svých známých se stejným typem 

postiţení a ví, co všechno je moţné zvládnout.“ (Schindlerová, 2007 in Lacková, 2011, s. 17) 

Dále jsme se zabývali Sebeobsluhou osob se ZP, protoņe jsme povaņovali za nezbytné 

poukázat na skutečnost, jakou obrovskou změnu v kaņdodenním ņivotě člověka ztráta či váņné 

pońkození zraku znamená. Dovednosti, které člověk dříve prováděl automaticky dostávají jiný 

rozměr jsou pro něj sloņitějńí, zdlouhavějńí i nebezpečnějńí a proto je potřeba si na vńe vytvořit 

metody nové. Zaměřovali jsme se předevńím na oblasti sebeobsluhy vycházející z potřeb nańeho 

tématu, tedy např. na organizaci kurzu sebeobsluhy jako takovou, na osobní hygienu a sebeobsluhu 

v koupelně nebo na oblékání, péči o oděvy a celkovou úpravu zevnějńku.  

Posledním tématem v teoretické části diplomové práce byly Kosmetické sluţby osob se ZP, 

které jsme vymezili obecně platnými postupy při Péči o vlasy, Péči o nehty, Holení (Holení u ņen, 

Holení u muņŧ), Líčení a kosmetice (pleťové, tělové, dekorativní) či pouņívání Antiperspirantŧ  

a parfémŧ. Pro inspiraci jsme dále představili dŧleņitou aktivitu Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR, která rozńiřuje poznatky osob se ZP prostřednictvím 

vydavatelsko-nakladatelské činnosti redakce Zora, která vydává specializovaná periodika podle 

věkových, profesních a zájmových potřeb. V současné době se jedná o 15 periodik v sedmi 

zpŧsobech záznamŧ, kdy pestrá nabídka je i v obsahovém zaměření jednotlivých periodik, pro nás 

nejzajímavějńí příloha pro ņeny Ema, která přináńí uņitečné informace z oblasti módy, kosmetiky, 

péče o zevnějńek i duńi, vedení domácnosti a seznamuje s novinkami na trhu, v tzv. Hovorně pak 

probíhá výměna zkuńeností a rad ņen se ZP. (http://www.sons.cz/zora/) 

 

PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem praktické části bylo prostřednictvím kvantitativního výzkumu probíhajícího na 

úrovni klientŧ a pracovníkŧ TyfloCenter a TyfloServisŧ v ČR porovnat postoje osob se ZP 

s intaktními lidmi v ńiroké oblasti vyuņívání kosmetiky a kosmetických sluņeb a na základě 

obdrņených odpovědí vytvořit ucelenou koncepci doporučení pro praxi.  

V úvodu praktické části práce je uveden Přehled oslovených zařízení, která se aktivně 

podílela na výzkumném ńetření, jejich obecné činnosti a dále jsou popsány konkrétní aktivity 

TyfloCentra a TyfloServisu v Olomouci. Následně se jedná o předloņení Metod sběru dat, které 

http://www.sons.cz/zora/
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byly pro získávání potřebných informací pouņity. Jednalo se o Studium dostupné literatury, 

v rámci čehoņ pro nás byly podstatné dvě publikace: Speciální pedagogika osob se zrakovým 

postiţením od autorek Finkové, Ludíkové a Rŧņičkové a Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých  

a slabozrakých od Olgy Schindlerové a kol. Analýza produktů činnosti v nańem případě prioritně 

spočívala v analýze obdrņených odpovědí na základě metody, která byla pro potřeby nańeho 

výzkumu stěņejní - Dotazníkové šetření. 

Dotazník obsahoval 21 rozličných otázek zaměřených na oblast kosmetiky, péče  

o sebe a vyuņívání kosmetických sluņeb. V kapitole Vyhodnocení dotazníků bylo celkem 

vyhodnoceno 60 dotazníkŧ. Odpovědi byly rozděleny na základě pohlaví a přítomnosti či absence 

ZP do čtyř následujících skupin: ņeny se ZP, ņeny intaktní, muņi se ZP, muņi intaktní. Kaņdá 

odpověď byla zaznamenána do dvojího grafického znázornění. První graf představoval získané 

odpovědi v souvislosti s počtem osob v jednotlivých skupinách, tedy číselné vyhodnocení vńech 60 

-ti odpovědí, druhý pak vyhodnocoval informace na procentuálním podkladu. Např. otázka č. 21: 

Myslíte si, ņe by se mohlo zavést poskytování kosmetických sluņeb odborníkŧ (např. z oblasti 

manikúry, péče o vlasy apod.) přizpŧsobené pro potřeby osob se zrakovým postiņením? 

 

Graf 1 Myslíte si, ņe by se mohlo zavést poskytování kosmetických sluņeb odborníkŧ (např. z oblasti 

manikúry, péče o vlasy apod.) přizpŧsobené pro potřeby osob se zrakovým postiņením? 
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Graf 2 Myslíte si, ņe by se mohlo zavést poskytování kosmetických sluņeb odborníkŧ (např. z oblasti 

manikúry, péče o vlasy apod.) přizpŧsobené pro potřeby osob se zrakovým postiņením? 
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VYHODNOCENÍ  

Převáņná větńina oslovených osob si není jistá, zda by se měly tyto sluņby specializovat 

přímo pro potřeby osoby se ZP. Nańe hypotéza byla taková, ņe minimálně polovina respondentŧ 

uvede odpověď ano, ve výsledku jich vńak bylo 28%. Dle nańeho názoru by bylo za potřebí 

respondentŧm osobně a více přiblíņit, co jsme pod danou otázkou měli na mysli a jak by takové 

sluņby mohly vypadat. V rámci této otázky dále povaņujeme za kladný výsledek skutečnost, ņe 

pouze 9% dotazovaných by nemělo zájem o zavedení výńe jmenovaných sluņeb pro cílovou 

skupinu respondentŧ. 

V následné Diskuzi jsme objasnili řadu zajímavých poznatkŧ plynoucích ze závěrŧ 

dotazníkového ńetření. Z výsledkŧ bylo vńeobecně patrné, ņe pro převáņnou větńinu dotázaných 

osob se ZP je samozřejmě dŧleņité, jak vypadá jejich zevnějńek.  

Ve srovnání se skupinou intaktních respondentŧ jsme obdrņeli poměrně niņńí počet 

kladných odpovědí na otázku, zda mají dotazovaní se ZP osobní zkušenost s poradenskými 

sluţbami zaměřenými na zdravý ţivotní styl (tuto zkuńenost má 7 ņen se ZP a pouze 2 muņi se ZP). 

Dle nańeho mínění mŧņe být jedním z dŧvodŧ skutečnost, ņe lidem se ZP se nedostává mnoņství 

informací o nabídce těchto poradenských moņností v místě jejich bydlińtě.  

Z dotazníku dále vyplývá, ņe sluţby kadeřníka vyuņívají předevńím ņeny (celkem 27 

kladných odpovědí z obou skupin dotázaných ņen). Obdobných výsledkŧ jsme dosáhli i v případě, 

kdy se jich dotazujeme na oblíbenou značku vlasové kosmetiky a více neņ nadpoloviční větńina 

obou skupin ņen uvedla, ņe má konkrétní oblíbenou značku. Polovina muņské části obou skupin 

respondentŧ uvádí, ņe holiče navńtěvuje pravidelně, druhá polovina občas. V rámci obliby vlasové 
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kosmetiky nám celkem 21 muņŧ (ZP i intaktní) uvedlo, ņe nemá oblíbenou značku vlasové 

kosmetiky. Výsledky těchto dvou otázek dopadly dle nańeho očekávání (viz. Doporučení pro 

praxi). 

Téměř identické byly odpovědi vńech dotazovaných skupin osob v oblasti přikládání 

důleţitosti úpravě svých nehtů. Převáņná větńina ņen (ZP i intaktních) uvádí, ņe jim záleņí na tom, 

zda mají upravené nehty. Polovina z obou skupin muņŧ odpověděla, ņe jim na upravených nehtech 

záleņí a druhá polovina tuto odpověď negovala. 5 ņen se ZP uvedlo, ņe se o své nehty starají samy, 

7 –mi ņenám o ně pečuje někdo z rodiny a 3 navńtěvují manikérku. U ņen intaktních byly výsledky 

odlińné – 4 uvedly, ņe o své nehty pečují samy, ņádné se o ně nestará nikdo z rodiny a 11 

respondentek chodí k manikérce. Muņi se ZP odpovídali následovně: 4 dotazovaní se o svou 

manikúru starají sami, 10-ti respondentŧm o nehty pečuje někdo z rodiny a 1 chodí k manikérce. 

15 muņŧ bez ZP uvedlo, ņe se o své nehty starají sami. 

V oblasti tělové kosmetiky má převáņná větńina z obou skupin ņen oblíbenou značku  

a pouņívá ji pravidelně. Opačných výsledkŧ jsme dosáhli u obou skupin muņŧ, kteří uvedli, ņe 

ņádnou tělovou kosmetiku nepouņívají, takņe nemají ani oblíbenou značku.  

Nadpoloviční větńina vńech 4 skupin respondentŧ uvádí, ņe pečuje o svou pleť. Celkem 23 

respondentek z obou skupin ņen uvádí, ņe pravidelně pouņívají pleťovou kosmetiku/u muņŧ tuto 

skutečnost potvrdil pouze 1 respondent se ZP a 3 muņi intaktní, polovina z obou skupin uvedla, ņe 

pleťovou kosmetiku pouņívá občas.  

Kosmetičku pravidelně navštěvují pouze 2 ņeny se ZP a 6 ņen bez ZP. 100% muņŧ z obou 

skupin uvedlo, ņe kosmetičku nenavńtěvuje.  

Polovina muņské části respondentŧ uvedla, ņe pravidelně pouņívají deodoranty i parfémy. 

Tuto skutečnost potvrdilo 8 ņen se ZP a 9 ņen intaktních. 

V obou případech osob se ZP (10 a 10 respondentŧ) uvedlo, ņe se s uvedenými odborníky 

setkávají na jejich pracovištích. K 3 ņenám se ZP a 1 muņi se ZP dochází např. kadeřník/holič 

domŧ. 14 ņen a 13 muņŧ intaktních dochází k těmto odborníkŧm na jejich pracovińtě. 

Nadpoloviční skupina obou skupin ņen uvádí, ņe informace o novinkách v kosmetice a péči 

o vlastní osobu získává z doslechu/na doporučení. Stejných výsledkŧ jsme dosáhli u obou skupin 

muņŧ, avńak ti odpověděli, ņe tyto informace nezískávají nikde. 3 ņeny se ZP, 5 ņen intaktních, 4 

muņi se ZP a 6 muņŧ bez ZP získává informace o vzniku těchto nových zařízení v místě bydlińtě na 

internetu, ostatní převáņně z doslechu.  

Celkem 8 ņen se ZP a 3 muņi se ZP uvádějí, ņe mají výborné zkušenosti s přístupem 

odborníků k vlastní osobě. Ostatní uvádějí, ņe jsou jejich zkuńenosti s nimi dobré. 
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DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

 

V rámci první otázky zaměřující se na zdravý ţivotní styl bychom chtěli říci, ņe dle nańeho 

mínění by měla být prevence a péče o vlastní zdraví nedílnou součástí ņivota kaņdého z nás. 

Z výńe uvedeného dŧvodu si myslíme, ņe by lidé se ZP měli přistupovat aktivněji k získávání 

informací o zdravém zpŧsobu ņivota a to např. iniciováním zájmu o besedu, semináře či přednáńky 

s poradenským pracovníkem z oblasti zdravého ņivotního stylu prostřednictvím daného 

TyfloCentra v místě bydlińtě. Dále spatřujeme moņné východisko v některé z příloh časopisu Zora, 

vydávaného SONS ČR, o nichņ jsme se zmiņovali výńe v tomto článku, který zpřístupņuje 

informace např. nevidomým a těņce zrakově postiņeným občanŧm prostřednictvím Braillova 

písma, zvukových nahrávek na kazetách, zvětńeným běņným typem písma, digitální podobou na 

disketách nebo elektronické pońtě, ve formátu MP3 na CD nosičích nebo přes internetové rozhraní. 

K jeho pravidelným rubrikám patří mj. články z kultury, sportu a zdravého ņivotního stylu – např. 

recepty zdravé kuchyně. 

  Výsledky související s pravidelnými návštěvami kadeřníka/holiče a oblíbené vlasové 

kosmetiky jsme očekávali a to hned z několika dŧvodŧ. Denně se např. prostřednictvím reklamních 

upoutávek setkáváme s nepřeberným mnoņstvím vlasových přípravkŧ určených pro ņeny 

(kondicionéry, balzámy, ńampóny, vlasové kŧry apod.), dále s rŧznými značkami (Nivea, Dove, 

Schauma...) a zpŧsoby vyuņívání pro dané typy vlasŧ (krátké, dlouhé, vlnité, rovné aj.), z čehoņ je 

patrné, ņe kaņdá ņena si dříve či později, např. na doporučení svého kadeřníka, najde a oblíbí pro 

sebe vhodnou vlasovou kosmetiku. Rovněņ je přirozené, ņe se ņeny chtějí líbit a i z tohto dŧvodu 

obecně více neņ muņi dbají na upravený vzhled svých vlasŧ. Při pohledu na druhého člověka je 

účes jednou z prvních věcí, které si na něm vńimneme. Je příjemné potkat se s člověkem, který má 

padnoucí střih a upravené vlasy. Myslíme si, ņe by nebylo od věci, pokud by se muņi v tomto 

směru zkusili např. poradit se svým holičem (případně partnerkou) o volbě dobře padnoucího 

střihu nebo koupi vhodného vlasového ńamponu. 

Odpovědi získané na základě otázek zaměřujících se na úpravu nehtů  povaņujeme za 

logické a to v souvislosti s uvědoměním si, jaké nepřeberné mnoņství moņností (ve srovnání 

s muņi) mají ņeny při volbě úpravy svých nehtŧ. Manikérku ovńem navńtěvuje minimum 

dotázaných ņen se ZP, přesto, ņe převáņné větńině z nich záleņí na úpravě svých nehtŧ. V tomto 

případě bychom doporučili nezávaznou návńtěvu nehtového salónu (v čemņ spatřujeme i navození 

nových sociálních kontaktŧ), kde jim vyńkolený personál pomŧņe s výběrem pro ně vhodné úpravy 

nehtŧ. Např. klasická manikúra vypadá přirozeně, není finančně nijak náročná a v dneńní době je 

jiņ zcela normální, pokud si ji dopřávají i muņi. 
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 Tělová kosmetika je zaņitou ņenskou záleņitostí. Kaņdá ņena, která o sebe v tomto směru 

pravidelně pečuje, dobře ví, jak je pokoņka po nanesení krému příjemně hladká, prokrvená  

a hydratovaná. Pro větńinu ņen je to velice příjemný poņitek. Některým muņŧm aplikace tělového 

krému nesvědčí, mnohdy to přirovnávají k tomu, ņe si připadají, jako by na sobě neměli vlastní 

kŧņi. Těm, kteří s kosmetickými krémy nemají problém, bychom rádi doporučili, aby si dopřáli 

příjemný záņitek např. prostřednictvím olejové masáņe a následně zhodnotili své nově nabité 

pocity z prokrvené a hydratované pokoņky. 

To stejné platí i v souvislosti s pouņíváním pleťové kosmetiky, a to přesto, ņe shledáváme 

odpovědi pozitivnějńí, neņ v oblasti předchozí. V dneńní moderní době a rozvoji kosmetických 

novinek se muņi začínají zajímat o výběr vhodných přípravkŧ pro svou pleť při holení a po něm. 

K jejich pravidelnému uņívání by je mohl inspirovat fakt, ņe ņeny jsou na tyto vŧně citlivé a na 

muņích oceņují, kdyņ mají dobře oholenou tvář, která např. voní odérem „aftershave―. 

Kosmetičku pravidelně navńtěvuje pouze 8 ņen, 2 ņeny se ZP, 6 ņen intaktních. Nyní 

uvádíme výhody, které spatřujeme v pravidelné návńtěvě kosmetiky. Na nańi pleť dennodenně 

pŧsobí řada nepříznivých činitelŧ, mezi které patří např. teplotní změny, klimatizace, sucho, zima 

apod., přitom tvář jim vystavujeme neustále. Tito činitelé ovlivņují činnost pleťových buněk, 

pŧsobí na vznik ucpaných pórŧ a ovlivņují stárnutí pleti. Z těchto dŧvodŧ si myslíme, ņe návńtěva 

kosmetičky a pravidelné ońetřování pleti, minimálně 1x za měsíc, by kaņdému z nás (ņenám  

i muņŧm) přinesly zdravějńí, čistějńí a svěņe vypadající vizáņ. 

Polovina muņské části respondentŧ uvedla, ņe pravidelně pouņívají deodoranty i parfémy. 

Tuto skutečnost potvrdilo 8 ņen se ZP a 9 ņen intaktních. Vŧní je nepřeberné mnoņství a je velice 

příjemné potkat se s člověkem, který nám hezky voní. 

Kdyņ jsme kladli otázky, kde respondenti získávají informace o kosmetických novinkách 

nebo nově vzniklých zařízeních v místě jejich bydlińtě, obvyklá odpověď byla od známých na 

doporučení nebo z doslechu. Rádi bychom proto osobám se ZP doporučili, aby se neobávali vyuņít 

např. nabídky výuky kurzŧ na počítači ve svých organizacích (předevńím v TyfloCentrech), 

protoņe zde jsou odborníci, kteří mají vzdělání, zkuńenosti i materiální a technické prostředky na 

to, aby kaņdému člověku se ZP upravili pouņívané programy tak, jak individuálně potřebuje, 

a naučili díky této technice ovládat řadu funkcí – např. internet. 

Pouze 3 muņi se ZP nám na otázku, jaké mají zkušenosti s přístupem odborníků k jejich 

osobě, odpověděli, ņe výborné. Zde bychom znovu chtěli zmínit, ņe by nebylo na ńkodu, pokud by 

muņi překonali zaņité stereotypy v tom slova smyslu, ņe kosmetické sluņby jsou pouze záleņitostí 

ņen, jistě bychom pak získali mnohem více pozitivních odpovědí. 
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V rámci poslední otázky, zda si respondenti se ZP myslí, ņe by se mělo zavést poskytování 

kosmetických sluţeb zaměřené přímo na osoby se ZP, jsme obdrņeli převáņné mnoņství odpovědí 

nevím/moņná. V tomto případě si myslíme, ņe ideálním zpŧsobem, jak respondentŧm objasnit nańi 

představu o jmenovaném zpŧsobu poskytování kosmetických sluņeb, by bylo např. uspořádání 

besed na dané téma v TyfloCentrech, v nichņ výzkum s respondenty probíhal.   

 

ZÁVĚR 

Díky výborné spolupráci s personálem Tyflocenter a Tyfloservisŧ při předkládání, 

vyplņování a zpětném zasílání dotazníkŧ, dále díky ochotě dotazovaných respondentŧ při 

zodpovídání pokládaných otázek, času, který nad dotazníky strávili a v některých případech i úsilí, 

které při jejich vyplņování respondenti vynaloņili, mohl být splněn cíl, kterým bylo v ńirńím slova 

smyslu díky 21 rozličným otázkám zaměřeným na oblast kosmetiky a péče o tělo zjistit, zda osoby 

se ZP vyuņívají těchto sluņeb rovnocenně s intaktní populací a zda si lidé myslí, ņe by bylo vhodné 

zavést poskytování těchto sluņeb zaměřené přímo pro potřeby osob se ZP. 

Věříme, ņe výsledky diplomové práce přinesou zajímavá východiska pro praxi vńem, kteří 

mají co do činění s osobami se ZP, protoņe jak uvádí autorky Finková, Rŧņičková a Ludíková 

(2007, s. 7): „Společnost, ve které ţijeme, je velmi různorodá a setkávají se zde lidé, kteří se 

vzájemně více či méně v některých aspektech liší, ale všichni by měli mít právo ţít v takových 

podmínkách, které jim umoţní jejich maximální rozvoj a současně nezapříčiní izolaci od ostatních 

lidí.“ 

 

SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŦ 

HALÁSOVÁ, E., KAMENICKÁ, V., MÚDRA, Ń. 2005. Ja to zvládnem sám. Levoča : Polypress, 

2005. ISBN 80-88704-62-6. 

FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŦŅIČKOVÁ, V. 2007. Speciální pedagogika osob se zrakovým 

postiţením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5. 

FLENEROVÁ, H. 1985. Kapitoly z tyflopedie I. Praha : SPN, 1985. 

KUCHYNKA, P. 2000. Trendy soudobé oftalmologie. Praha : Galén, 2000. ISBN 80-7262-043-6. 

LACKOVÁ, K. 2011. Praktické dovednosti osob se zrakovým postiţením v oblasti kosmetických 

sluţeb. Olomouc, 2011. Diplomová práce. Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických 

studií. 

ROZSÍVAL, P., et al. 2006. Oční lékařství. Praha : Galén a Karolinum, 2006. ISBN 80-7262-404-

0. 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

198 

 

SCHINDLEROVÁ, O. 2007. Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých. Praha : 

Tyfloservis, 2007. ISBN 978-80-239-8822-2. 

http://www.sons.cz/zora/ 

http://www.sons.cz/zora/

