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Počátky výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením 

Přednášející: Mgr. Klára Eliášková 

 

 1807 – všichni nevidomí se začali označovat jako slepci 

o až do roku 1948 termín úchylná mládež, nevidomí  byli kategorizováni jako 

slepci (průběžně se zapojují termíny nevidomí a krátkozraký) 

 od roku 1948 se termín úchylná mládež mění termín žáci vyžadující zvláštní péči 

o slepci jsou označováni jako mládež s vadami zraku 

 nevidomí 

 slabozrací – žák, který dokáže kompenzovat zrak 

kompenzačními pomůckami, anebo pracují se zvětšeným textem 

do velikosti písma 24 

 žáci se zbytky zraku – žák, který má už vážnou vadu zraku, písmo 

dokáže přečíst zvětšené od velikosti 26 víš a je na pomezí 

nevidomosti, zde je už doporučeno Braillovo písmo 

 žáci s poruchou binokulárního vidění 

 dnes se již používá termín žák se zrakovým postižením. 

 

Faktory, které ovlivňují vývoj speciální didaktiky ČJ: 

 v historii byl problém, že se u nás mluvilo německy 

 absence slepeckého písma – Braillovo písmo bylo vynalezeno mnohem později, než 

byla snaha o vzdělávání žáků se zrakovým postižením 

 nedostatek didaktických pomůcek, speciálně didaktické pomůcky a kompenzační 

pomůcky, což souvisí s historickým vývojem vzdělávání 

 nedostatek učitelů – děti učili například i řádové sestry, které neměly kvalifikaci 

 nebyly ukotvené osnovy 

o 1928 Zeman – první osnovy a legislativní ukotvení  

 

1. období - 1807–90. léta 19. století 

 souvisí se zrušení nevolnictví, to způsobilo, že se mnoho lidí stěhovalo do velkých měst 

 slepci, protože nemohli ve velkých městech získat práci, tak se živili žebrotou  

 řádové sestry se jich chtěly ujmout, aby nemusely žebrat, a tak vznikají první ústavy 

(charitativní péče) 

 u nás vznikl první ústav 1807 na Hradčanech, který je tam dodnes 

o měl čistě charitativní cíl, aby nebyli slepci viděni na ulicích 
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o v začátcích ústavu se tak nemohlo mluvit o nějakém vyučování, soustřeďovalo 

se spíše výuku na praktickou práci  

 výuka českého jazyka do ústavů proudila velmi pomalu 

 1832 – založen druhý Klárův zaopatřovací ústav 

 1835 – ústav v Brně 

 všechny dosud vzniklé ústavy se zaměřovali na řemeslnou činnost 

 v průběhu období se začala prosazovat výuka čtení a psaní pod názvem Jazyk vyučovací 

– základem učiva bylo předčítání, recitování…  

 Alois Klar – stál při vzniku Hradčanského i Klárova ústavu 

 učilo se zhruba od 9 hodin – 2 hodiny slohu a jedna hodina čtení, ale mělo to jiné 

zaměření než v obecných školách 

 zatím se děti ale všechno učily nazpaměť, protože nebyl pořád žádný systém, jak by si 

to děti mohly zaznamenávat 

 předčítání – pouze takový text, který obsahuje pojmenování, který nepotřebuje zrakové 

vnímání, když už je v textu nějaké špatně vnímatelné slovo, tak si učitel musí připravit 

nějakou hmatovou pomůcku či vědět, jak to tomu dítěti vysvětlit, aby to pochopilo 

Pre-diktatický období 

 těsně souvisí se vnikem Braillova písma 

o bylo vynalezeno už v roce 1828, ale k nám přišlo mnohem  později 

o Louise Braille – oslepl v mladém věku, ale chtěl nějak číst, před tím už bylo 

písmo Charlese Barbiera, který byl založený na 12 bodu 

o on ho zkrátil na šesti bod 

 před tím u nás byla:  

o Kleinova propichovaná latinka (k psaní se používají Kleinovy psací stroje) 

o Heboldovo písmo (šablona, podle kterého byla vytvářena písmena, ale zpětně už 

to nebylo možné přečíst, k psaní se používá tužka nebo se píše přes kopírovací 

papír) 

 Braillovo písmo – nevidomým vyhovovalo, ale vidomým se nelíbilo, protože jim tam 

chyběla ta latinka, takže byl problém písmo dosadit do výuky, spory o Braillovo písmo 

bylo proto velmi komplikované až díky Zemanovi bylo na počátku 20. století zaváděno 

do škol u nás 

 do roku 1948 nevidomé děti chodily jen do 1.–4. třídy, nemohly chodit do 5.–8. třídy 

o do rozvrhů se postupně začaly dosazovat předměty čtení a psaní 

o ale hodin je pořád dvakrát méně než na běžných školác 

o i když bylo méně hodin, učivo bylo stejné, jako na běžných školách, takže občas 

učili hrozně zmatečně 

o ministerstvo to ale vůbec nezajímalo, 
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3. období 1928–1948 

 zásadní postava je Josef Zeman 

o angažovaný učitel, ale zajímal se o problematiku postižených a zaměřil na ně 

svoji pedagogickou činnost a vybojoval na ministerstvu odbor, který se zaměřil 

na zdravotně postižené 

o vybojoval první osnovy všech předmětů, jak pro hluché, slepé, tělesně 

postižené… 

o ale je pravda, že na některých ústavech se jimi neřídili, stále tam byly řádové 

sestry 

 rozložení a systematizování učiva: 

o Čtení – mluvnice a pravopis 

 Nižší stupeň – Braillovo písmo 

 Střední stupeň – tvarosloví, základ syntaxe, věta jednoduchá 

 Vyšší stupeň – souvětí 

o propojení češtiny a psaní s prvoukou, kde už od mala rozvíjejí hmat, všechno si 

můžou ohmatat, takže poté děti mají velké předpoklady k dobrému osvojení 

Braillova písma 

 nevidomé děti získávají předobraz mluvčího, proto používali slovní zásobu po vzoru 

učitele, jejich jazyk je přímo závislý na mluvčím, dost často totiž děti byli zavřené 

v ústavu a nejezdily vůbec domů 

 jazyková výuka byla dost intuitivní, a přitom žáci dokázali pracovat s lepšími 

jazykovými prostředky než děti na běžných školách 

 

Po roce 1948 

 pro dítě, které oslepně později je velký problém se naučit Braillovo písmo 

 dítě, které se nenaučí Braillovo písmo je vlastně negramotné 

 výuka slohu – děti si prakticky cvičily zdvořilostní strategie a zkoušely si danou situaci, 

některá témata: Jak jsem oslepl? Co mi nadělil Mikuláš? Co jsem dělal na vojně? Vlastní 

zkušenosti s lihovinami? Co jsme hmatali na zahradě? Co se mi v ústavu libí? Jak 

zhynul náš první sněhulák? … 

 jednotné osnovy byly až do roku 1948, kdy padl režim a komunisté přišli s myšlenkou 

jednotné školy 

 připravily se dva diktáty, které se zadaly ve všech školách, výsledky u dětí ve 

slepeckých školách byly tristní, a to vedlo k tomu, že dosavadní slepecké školy byly 

zrušeny, osnovy byly zrušeny a vznikly speciální školy až do roku 1989.  

 Speciální didaktika českého jazyka u žáků s vadami sluchu v důsledku těchto změn se 

začala v dalších obdobích diferencovat dle konkrétních zrakových vad a také se děti 

vyučovaly dle stejných osnov jako zdravé děti v běžných školách. 
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Maturita, je nějaká modifikace a jaká? 

 modifikace je, v ČJ mají diferencované zadání, tam kde by mohlo vzniknout riziko 

špatného porozumění, je jiné, didaktický test je stejný 

 zvětšené písmo, Braillovo písmo, hlasový výstup (což může být problém u úloh, kde 

musí najít gramatické chyby), prodloužený čas o 100 %, můžou mít asistenta, který jim 

bude předčítat 

Člověk, který vidí, dokáže číst Braillovo písmo hmatem? 

 zrakem se Braillovo písmo dá naučit, ale hmatem je to opravdu těžké. 


