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Abstrakt  

Úkolem příspěvku je přiblíţit problematiku, která je řešena v rámci projektu "Iniciační analýza 

podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami" v rámci studentské grantové soutěţe na 

Univerzitě Palackého, pod číslem PdF_2013_016. Projekt bude mimo jiné zaměřen na zmapování 

situace na poli celoţivotního vzdělávání osob se zrakovým postiţením. Získávání dat bude 

realizováno prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovoru s respondenty. Pro jedince se 

zrakovým postiţením je celoţivotní vzdělávání nezbytným předpokladem nejen pro získávání 

nových zkušeností, které mohou zkvalitnit jejich ţivot v mnoha ohledech, ale umoţňuje jim zejména 

uchovat si jiţ osvojené vědomosti a dovednosti, které mnohdy s velkým úsilím nabyli. Vlastní 

proces vzdělávání pak umoţňuje osobám se zrakovým postiţením naprosto přirozené začlenění a 

splynutí s kolektivem školní třídy či studijní skupiny. Vyšší dosaţené vzdělání navíc rozšiřuje 

moţnosti uplatnění na otevřeném trhu práce. Tím se tyto osoby dostávají do různorodých 

společenství lidí, a celý tento proces tak výrazně přispívá k inkluzi a dosaţení seberealizace těchto 

jedinců.  

 

Klíčová slova 

Osoba se zrakovým postiţením. Celoţivotní vzdělávání. Inkluze. 

 

Abstract  

Objective of this contribution is to bring an overview on the issue being addressed in the 

framework of the project "The initiation analysis of the conditions of inclusion for people with 

special needs" in the student grant competition at Palacky University, No. PdF_2013_016. The 

project will be focused on the current situation in the field of lifelong education for people with 

visual impairment. For those individuals, lifelong learning is a prerequisite, not only for acquiring 

new experiences which can improve their lives in many ways, but especially allowing them to 

retain knowledge already acquired, and skills that are often acquired with great effort. The current 
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process of learning will enable people with visual impairment natural mainstreaming and 

involvement with a group of school class or study groups. Achieved higher education also extends 

opportunities on the open labor market. Those people get to the diverse community of people, and 

this whole process and contribute significantly to inclusion and self-realization of individuals.  

 

Keywords 

Person with visual impairment. Lifelong learning. Inclusion. 

 

ÚVOD 

S termínem „inkluze― se ve středoevropském kontextu setkáváme stále častěji v souvislosti 

s rŧznými minoritami. Jedná se předevńím o minority či menńiny náboņenské, národnostní, 

jazykové a etnické. Přehlédnout vńak nelze ani osoby se zdravotním postiņením, které se mnohdy 

dostávají na okraj společnosti a jsou v dŧsledku svého zdravotního stavu znevýhodněny v přístupu 

k rovným příleņitostem. Jedinci se závaņným pońkozením zraku přicházejí o 70 – 90 % informací z 

okolního prostředí. Tento fakt tak výrazně zhorńuje podmínky pro vzdělávání těchto jedincŧ. 

Právo osob se zdravotním postiņením na vzdělání a informace je z hlediska posledních 

desetiletí vizitkou vyspělosti dané země. Kaņdý jedinec je z obecného hlediska něčím jedinečný, ať 

uņ se jedná o osobu intaktní nebo o osobu se speciálními potřebami. Na základě své jedinečnosti a 

individuality je kaņdá osobnost, co se týče potřeb z hlediska edukace, jiná. U osob se zrakovým 

postiņením tomu není jinak. Musíme zvaņovat rozsah edukace, volit adekvátní přístupy, formy, a 

postupy ve výchovně vzdělávacím procesu. Z hlediska individuálního přístupu, je tudíņ 

problematika edukace a osvěty jedincŧ se zrakovým postiņením velmi náročná, ať uņ se jedná o 

jakoukoli věkovou skupinu. 

K tomu, aby mohla inkluze skutečně probíhat, je nutné splnit celou řadu podmínek, které 

jsou cíleny jak na samotné jedince se zdravotním postiņením, tak na přísluńníky majoritní 

společnosti. Na úspěńnosti inkluzívních procesŧ se pak zásadně podílí míra naplnění podmínek 

inkluze. V současné době se vńak jeví, ņe při inkluzívních snahách v České republice je výrazně 

opomíjena identifikace těchto determinujících podmínek, coņ vede v řadě případŧ k neúspěchŧm a 

obtíņně napravitelným chybám, jeņ inkluzívní proces negativně ovlivņují. 

Relevantní oblastí, která mŧņe mít poměrně velký vliv na realizaci inkluze v nańich 

podmínkách, je proces celoņivotního vzdělávání pro osoby se specifickými potřebami. Pro tyto 

jedince je celoņivotní vzdělávání významným předpokladem nejen pro získávání nových 

zkuńeností, které mohou zkvalitnit jejich ņivot v mnoha ohledech, ale umoņņuje jim zejména 

uchovat si jiņ osvojené vědomosti a dovednosti, které mnohdy s velkým úsilím nabyli. Vlastní 
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proces vzdělávání pak umoņņuje osobám se zrakovým postiņením naprosto přirozené začlenění a 

splynutí s kolektivem ńkolní třídy či studijní skupiny. Jedinec se zrakovým postiņením se v procesu 

celoņivotního vzdělávání stává nedílnou součástí a právoplatným členem skupiny zdravých lidí, 

čímņ je mu zprostředkován proņitek normality handicapu. 

Ze strany intaktních jedincŧ se zde naskytuje příleņitost k bezprostřednímu náhledu na handicap. 

Dále zde dochází k rozvoji vztahŧ a navazování nových přátelství mezi intaktními lidmi a osobami 

se zrakovým postiņením, jeņ přirozeně podporuje směřování k inkluzi s majoritní společností. 

Vyńńí dosaņené vzdělání navíc rozńiřuje moņnosti uplatnění na otevřeném trhu práce. Tím 

se tyto osoby dostávají do rŧznorodých společenství lidí, a celý tento proces tak výrazně přispívá 

k inkluzi a dosaņení seberealizace těchto jedincŧ.  

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

I přes stále se zvyńující kvalitu lékařské péče a rovněņ i přes existenci kvalitní diagnostiky, 

není ve větńině případŧ moņné v prenatálním období vývoje dítěte odhalit případné zrakové 

postiņení. Náročnost péče o dítě narozené se zrakovou vadou je mnohem vyńńí neņ péče o dítě 

intaktní. Následné moņnosti rozvoje těchto dětí a v budoucnu eventualita pracovního uplatnění 

v návaznosti na míru získaného vzdělání jsou navíc značně omezené. 

Britská organizace RNIB (Royal National Institute of Blind) uvádí, ņe podíl zrakově 

postiņených osob by mohl být ve výńi 1,5-2% obyvatel dané země. Pro Českou republiku by to 

znamenalo aņ 150.000 osob se zrakovým postiņením. Vzhledem k tématu projektu je moņné za 

osobu se zrakovým postiņením povaņovat jedince, který má i po náleņité optické, chirurgické a 

medikamentózní korekci potíņe v běņném ņivotě, tedy i na poli celoņivotního vzdělávání ve smyslu 

získávání informací. Dŧleņitou roli hraje rovněņ prevence u osob, které jiņ mají zrakový handicap, 

nebo osob ohroņených vznikem zrakové vady.  

Význam vzdělání v poslední době stále roste a s ním i nároky na kvalitu vzdělávání. 

Nehovoříme zde jen o vzdělávání intaktní populace, ale předevńím o edukačním procesu osob se 

zdravotním znevýhodněním, konkrétně osob se zrakovým postiņením. Problematiku vzdělávání ale 

také rovného přístupu ke vzdělávání nalezneme v Zákoně č. 561/2004Sb. o předńkolním, 

základním, středním, vyńńím odborném a jiném vzdělávání, kde se předevńím §16 věnuje této 

problematice. Dalńím odrazovým mŧstkem v tomto směru je vyhláńka č. 73/2005Sb. o vzdělávání 

dětí, ņákŧ a studentŧ se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, ņákŧ a studentŧ mimořádně 

nadaných. 
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Celoţivotní vzdělávání 

Na tomto místě bychom rádi uvedli definici celoņivotního vzdělávání z Pedagogického 

slovníku (Prŧcha, Walterová, Mareń, 2001, s. 33), kde je, dle nańeho názoru, tento proces velice 

výstiņně popsán. „V posledních desetiletích se ve vzdělávací politice v celosvětovém měřítku 

prosazuje koncepce, ţe lidé se musí učit a vzdělávat v průběhu celého ţivota. Nejde při tom o 

prodluţování povinné školní docházky či rozšiřování stávajících vzdělávacích systémů, ale o 

zásadně nový pohled na roli vzdělávání pro jednotlivce a veškeré lidstvo.“ 

Celoņivotní vzdělávání rovněņ představuje jakýsi spojující prostředek osobního a 

společenského utváření osobnosti člověka zejména v těchto směrech: 

- Formalizované vzdělávání – tedy ve ńkolních institucích, v zařízeních odborné přípravy, 

terciárním vzdělávání, vzdělávání dospělých, 

- Vzdělávání v neformálním prostředí – v zaměstnání, v domácím prostředí a v dalńích 

společenských celcích. 

 

Podle Prŧchy, Walterové a Mareńe (2001) je učící se společnost stavem lidské civilizace, 

kdy se celoņivotní vzdělávání stává součástí zpŧsobu ņivota. Celoņivotní vzdělávání mŧņe pro 

osoby se zrakovým postiņením představovat významný prostředek pro realizaci bezvýhradného 

splynutí se společností. Proto jsme se rozhodli tyto oblasti v dílčí části výńe jmenovaného projektu 

propojit a blíņe se jim věnovat. 

 

Cíle 

Primárním cílem projektu je realizace vstupních analýz exogenních a endogenních 

podmínek inkluze osob se specifickými potřebami napříč jednotlivými druhy těchto specifických 

potřeb. Členové řeńitelského týmu se budou v rámci řeńení projektu zaměřovat na jednotlivé jim 

svěřené oblasti výzkumu, ve kterých budou pomocí kvantitativních i kvalitativních metod 

identifikovat základní podmínky podílející se na úspěńnosti, resp. neúspěńnosti inkluze. Dílčí 

výzkumné úkoly přitom budou primárně orientovány na inkluzi v těch oblastech ņivota osob se 

specifickými potřebami, které dosud systematicky analyzovány nebyly.  

Jedná se zejména o oblast komunikačních kompetencí osob se senzorickým a mentálním 

postiņením jako determinantu úspěńnosti inkluze, dále relevantní biopsychosociální faktory, 

interkulturní a intersociální partnerské vztahy jako inkluzivní jev, akceptace jazykové a kulturní 

jinakosti Neslyńících, vyuņívání tranzitních programŧ v procesu inkluze, vliv míry informovanosti 

seniorŧ se zrakovým postiņením na úspěńnost inkluze, problematika ńkolní zralosti dětí se 

zrakovým postiņením jako jednoho ze základních determinantŧ inkluze a podmínky inkluze dětí se 
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specifickými potřebami v rámci základního uměleckého vzdělávání. Dílčím cílem projektu 

"Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami" bude definovat moņnosti, 

meze a potenciál inkluzívního celoņivotního vzdělávání osob se zrakovým postiņením ve 

vybraných krajích ČR. 

 

PLÁN REALIZACE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Dílčím cílem v rámci celého projektu bude zmapování situace na poli celoņivotního 

vzdělávání osob se zrakovým postiņením. Nańí prioritou bude zejména identifikace základních 

podmínek pro realizaci této formy vzdělávání a odhalení a eliminace moņných negativních vlivŧ na 

proces vzdělávání. Nańí snahou bude definování a odhalení negativních jevŧ v oblasti 

celoņivotního vzdělávání, jeņ brání úspěńnému procesu inkluze u osob se zrakovým postiņením. 

 

Výběrový soubor 

Výběrový soubor nańeho ńetření budou tvořit tři skupiny respondentŧ. První skupinu, jeņ 

bude oslovena, představují lidé se zrakovým postiņením (potencionální zájemci o studium). 

Zejména pak osoby nevidomé a jedinci na úrovni slabozrakosti. Při vyhledávání respondentŧ 

budou osloveny organizace, u nichņ se předpokládá, ņe do nich přísluńné osoby ambulantně 

docházejí, nebo ņe by zde mohly být těmto jedincŧm poskytovány sluņby. Hovoříme předevńím o 

Tyfloservisech, TyfloCentrech a oblastních pobočkách SONS. U těchto respondentŧ budeme 

zjińťovat názory na celoņivotní vzdělávání, informovanost o moņnosti vzdělávání v rámci 

celoņivotního studia, dále nás bude zajímat, zda o tomto typu studia uvaņují (případně z jakých 

dŧvodŧ o studium nestojí), eventuelně o které obory by měli zájem. 

Dalńími subjekty nańeho prŧzkumu budou pracovníci center celoņivotního vzdělávání a 

podpŧrná centra pro studenty se specifickými potřebami při vysokońkolských vzdělávacích 

institucích (např. Centrum SLUNEČNICE - VŃB-TUO Ostrava; Středisko Teresiás – MU Brno; 

CPH – UP v Olomouci). Pouze u této skupiny respondentŧ bude uplatněn dotazník coby metoda 

sběru dat. Zde budeme zjińťovat rozsah nabídky studijních oborŧ, počty absolventŧ daných 

studijních oborŧ a dále se budeme ptát na statistické údaje - např. počty studentŧ se zrakovým 

postiņením, poměr studentŧ zapsaných ke studiu a následně mnoņství absolventŧ se zrakovým 

postiņením v daném studijním ročníku a oboru. Dále nás bude zajímat vztah celoņivotního 

vzdělávání a následného uplatnění jedincŧ se zrakovým postiņením na otevřeném trhnu práce. 

Budeme také zjińťovat, do jaké míry posluchači CŅV se zrakovým postiņením vyuņívají sluņeb 

podpŧrných center pro studenty se specifickými potřebami. 
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A konečně třetí skupinu respondentŧ budou tvořit samotní studenti CŅV se zrakovým 

postiņením. V rámci nańeho ńetření se budeme zabývat otázkami jejich motivace ke studiu (vnitřní 

motivace jedince X nařízené vzdělávání jinou osobou X ekonomické dŧvody – ztráta pracovního 

místa či touha po lepńím zaměstnání). Zeptáme se také na spokojenost či nespokojenost se 

zajińtěnými podmínkami pro studium, a na to, zda vědí o moņnosti vyuņít zdarma sluņeb 

podpŧrných center studentŧ se specifickými vzdělávacími potřebami.  

 

METODOLOGIE 

Pro dosaņení stanovených výzkumných cílŧ bude u skupin respondentŧ vyuņito výzkumné 

ńetření s kvantitativním designem. Měřícím nástrojem bude strukturovaný dotazník sestavený 

přímo pro účely tohoto ńetření. Pro skupinu dotazovaných se zrakovým postiņením bude uplatněn 

rozhovor, který proběhne mezi respondentem a výzkumníkem. Tento rozhovor bude obsahovat 

polootevřené a otevřené otázky. Rezultáty budou zpracovány a interpretovány pomocí metod 

určených ke statistickému zpracování dat výzkumu. Získaná data budou následně roztříděna do 

dílčích kategorií, které budou vycházet ze získaných odpovědí respondentŧ a budou vytvořeny 

speciálně pro toto výzkumné ńetření. 

 

ZÁVĚR 

Problematika vzdělávání osob se zrakovým postiņením je velice specifická a zaměřuje se na 

rŧzné aspekty této oblasti. Při orientaci na okruh celoņivotního vzdělávání těchto jedincŧ je nutné 

brát zřetel na řadu determinantŧ, jeņ celý prŧběh edukace mohou do značné míry ovlivnit jak 

v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. 

Je tedy třeba brát v úvahu, zda student vyuņívá sluņeb center podpory studentŧ se 

zdravotním postiņením či poradenského zařízení dané instituce, jaké kompenzační pomŧcky s 

ohledem na vadu ke studiu pouņívá, jak vada konkrétně ovlivņuje prŧběh jeho studia, přihlíņet ke 

specifikŧm studovaného oboru atd. Vńechny tyto aspekty do značné míry ovlivņují proces 

vzdělávání. 

Oblast vzdělávání osob se zrakovým postiņením je velmi rozsáhlá a rŧznorodá.  Proces 

celoņivotního vzdělávání mŧņe mít zásadní vliv na inkluzi osob se zrakovým postiņením s intaktní 

společností a na celou ńkálu odvětví budoucího ņivota těchto osob. Realizovaný předvýzkum 

povaņujeme za první krok k „vypátrání― moņných nedostatkŧ v dané problematice. 

Věříme, ņe i tímto malým počinem přispějeme ke zvýńení zájmu o celoņivotní učení ze 

strany jedincŧ se zrakovým postiņením, coņ v konečném dŧsledku mŧņe znamenat i usnadnění 

procesu inkluze s majoritní společností. 
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Závěrem lze vyslovit přání, aby získaná data v jednotlivých dílčích oblastech plánovaného 

výzkumu pomohla identifikovat dalńí významné determinanty, které se podílejí na úspěńnosti 

inkluze osob se specifickými potřebami a stanou se tak vstupním podkladem pro zahájení dalńích 

výzkumných, případně prakticky zaměřených aktivit. 
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