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ANOTACE 

KOSEK, R. Program výchovy a vzdělávání zdravotně postižených občanů v oblasti ochrany 

obyvatelstva. [Diplomová práce]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2013. 67 s.  

 

Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání zdravotně postižených občanů v oblasti 

ochrany obyvatelstva. V teoretickém vymezení řešené problematiky jsou vysvětleny základní 

pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva a vzdělávání. Dále je v této části práce popsán současný 

stav vzdělávání zdravotně postižených v řešené problematice. V následující analytické části je 

provedena analýza komunikačních potřeb zdravotně postižených osob a analýza prostředí 

vzdělávání zdravotně postižených osob v oblasti ochrany obyvatelstva. Na základě výsledků 

provedených analýz, práce obsahuje návrhy na zlepšení současné situace v řešené oblasti a 

také návrh programu vzdělávání a výchovy zdravotně postižených občanů v oblasti ochrany 

obyvatelstva. 

Klíčová slova:  
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ANNOTATION  

KOSEK, R. Education Programme of Disabled Persons in the Field of Civil Protection. 

[Diploma thesis]. Ostrava: VSB - Technical university of Ostrava. Faculty of safety 

engineering, 2013. 67 p.  

 

This diploma thesis is concerned with the issue of educating disabled people in the field of 

civil protection. The theoretical part covers the explanation of basic terms connected with 

civil protection and education. Furthermore, it describes the contemporary situation of 

education of disabled people in this issue. In practical part, it attempts to analyse 

communication needs of disabled people and environment of education of disabled people in 

the area of civil protection. On the basis of the analysis, the study proposes ideas of the 

contemporary situation improvement and also suggests the programme of  education for 

disabled people in the field of civil protection. 

Keywords:  

Disability; education of disabled; training of disabled; civil protection; education and training 

program.  
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy dochází v důsledku činnosti člověka k narušení přírodní rovnováhy 

a k postupným  klimatickým změnám, setkává se člověk stále častěji s následky své činnosti, 

které jsou vidět v narůstajícím počtu mimořádných událostí, a to jak antropogenních tak 

i přírodních. Na našem území se obyvatelé setkávají nejčastěji s povodněmi, které se 

vyskytují v čím dál větší míře. Aby mohl člověk těmto událostem úspěšně čelit, musí být na 

jejich možný výskyt náležitě připraven. 

Oblastí, která se zabývá přípravou občanů na různé mimořádné události, je ochrana 

obyvatelstva. Tato oblast se snaží zabezpečit, aby byl každý občan dostatečně znalý, 

především ve věcech týkajících se sebeochrany při vzniku mimořádné události. Aby byla 

příprava efektivní, musí být zaměřena nejen na obyvatelstvo jako celek bez dílčího dělení, ale 

také musí být věnována náležitá pozornost i obyvatelstvu se specifickými potřebami, mezi 

které patří osoby se zdravotním postižením. Oblast ochrany obyvatelstva, která se zaměřuje 

na ZP osoby, byla doposud spíše opomíjena. Teprve v nedávné době se zainteresované orgány 

začínají věnovat otázce přípravy návrhu a postupů, které budou řešit, jak se mají osoby se ZP 

chovat při jednotlivých MU a na jaké instituce se mají obrátit pro potřebné informace. 

Vzdělávání zdravotně postižených osob v oblasti ochrany obyvatelstva vyžaduje specifický 

přístup, jelikož se vzdělávací a komunikační potřeby této skupiny osob značně liší od potřeb 

zdravé populace. Z tohoto důvodu je nutné této problematice věnována dostatečnou 

pozornost.   

Cílem této diplomové práce je zmapování současných způsobů vzdělávání a výchovy 

zdravotně postižených občanů v oblasti ochrany obyvatelstva, provedení analýzy vnitřního 

a vnějšího prostředí problematiky vzdělávání a výchovy zdravotně postižených občanů 

v oblasti ochrany obyvatelstva. Výsledky analýzy budou využity při vypracování návrhu 

programu vzdělávání a výchovy zdravotně postižených občanů v oblasti ochrany 

obyvatelstva. 

Z důvodu rozsáhlosti oblasti zdravotního postižení, se tato práce bude zabývat jen některými 

typy zdravotního postižení. Dále se tato práce primárně zaměřuje na zdravotně postižené 

osoby nevyžadující stálou pomoc asistenta.  
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1 REŠERŠE LITERATURY 

DOSKOČILOVÁ, I. Možnosti přípravy handicapovaných osob na vznik mimořádných 

událostí. [Bakalářská práce]. Brno: Univerzita obrany. Fakulta ekonomiky 

a managementu, 2012. 52 s. 

Tato práce se zabývá problematikou přípravy hluchoslepých osob na vznik mimořádných 

událostí. Obsahuje definici hluchoslepoty, přehled právních norem, dotazníkové šetření 

zjišťující názory vybraných subjektů a hluchoslepých osob na problematiku přípravy a vznik 

mimořádné události. Dále jsou v této práci porovnání úrovně vyspělosti v řešené problematice 

ve vybraných státech světa, návrhy na zkvalitnění komunikace a přípravy hluchoslepých na 

vznik mimořádné události, formy a metody vzdělávání hluchoslepých 

HERYNKOVÁ, K. Problematika ochrany obyvatelstva v relaci ke zdravotně 

handicapovaným osobám. [Diplomová práce]. Brno: Univerzita obrany. 

Fakulta ekonomiky a managementu, 2010. 57 s. 

Tato práce se zabývá problematikou přípravy handicapovaných osob k ochraně obyvatelstva. 

Práce obsahuje přehled, jakým způsobem k řešené problematice přistupují jednotlivé HZS 

krajů a další vybrané subjekty. Dále jsou zde uvedeny přístupy k řešené problematice ve 

vybraných okolních státech, alternativní formy přípravy handicapovaných, kompenzační 

pomůcky handicapovaných a přehled vhodných výukových materiálů včetně nákladů na jejich 

výrobu. Práce také obsahuje návrh struktury metodiky pro řešení přípravy handicapovaných 

osob k ochraně obyvatelstva.  

KYSELÁK, J. Sluchově postižení a hluchoslepí a jejich příprava k ochraně 

obyvatelstva. The Science for Population Protection, 2011, roč. 3, č. 2, s. 49-64. ISSN 

1803-568X. 

Tento článek popisuje, jakým způsobem je v současné době přistupováno ke sluchově 

postiženým a hluchoslepým občanům v rámci přípravy v oblasti ochrany obyvatelstva. Dále 

jsou v článku popsány komunikační systémy a možné přístupy v přípravě této skupiny osob 

k ochraně obyvatelstva s využitím vybraných technických prostředků. 

KYSELÁK, J. Zrakově postižené osoby a prostředky jejich přípravy k ochraně 

obyvatelstva. The Science for Population Protection, 2010, roč. 2, č. 2, s. 117-127. 

ISSN 1803-568X. 
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Tento článek popisuje, jakým způsobem je v současné době přistupováno ke zrakově 

postiženým občanům v rámci přípravy v oblasti ochrany obyvatelstva, dále se zaměřuje na 

technické prostředky pro podporu přípravy zrakově postižených osob, jejich srovnání 

z hlediska využitelnosti při přípravě zrakově postižených osob k ochraně obyvatelstva. 

LUDVÍKOVÁ, L., KOZÁKOVÁ, Z. a kol. Specifika komunikace s osobami se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 

2012. 72 s. ISBN 978-80-244-3094-2. 

Tato publikace poskytuje přehled způsobů komunikace s osobami se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Zaměřuje se především na osoby se zrakovým, sluchovým, 

tělesným, kombinovaným postižením a také osoby s poruchami řeči. 

REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K. a kol. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012. 204 s. ISBN 978-80-244-3203-8. 

V této publikaci jsou obsaženy informace týkající se obecného popisu zdravotního postižení, 

komunikačních potřeb a vhodných přístupů k osobám se ZP. Publikace se zaměřuje na osoby 

s mentálním, zrakovým, sluchový, tělesným postižením a také na osoby s narušenou 

schopností komunikace. 

BENDOVÁ, P. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným 

postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007. 49 s. ISBN 978-80-

244-1631-1. 

Ve vztahu k řešené problematice tato publikace obsahuje komunikační způsoby tělesně 

postižených osob, způsob jejich vzdělávání a základní rady jak k těmto osobám přistupovat. 

Tyto rady jsou ve formě otázek a odpovědí týkajících se konkrétních situací. 

KREJČÍŘOVÁ, O. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami 

s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007. 35 s. 

ISBN 978-80-244-1635-9. 

V této publikaci jsou ve vztahu k řešené problematice obsaženy zejména informace týkající 

mentální retardace, její klasifikace a také způsobů přístupu k osobám s mentálním postižením.   
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LUDÍKOVÁ, L. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým 

postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007. 31 s. ISBN 978-80-

244-1636-6. 

Tato publikace ve vztahu k řešené problematice obsahuje základní rady jak přistupovat 

k osobám se zrakovým postižením při komunikaci s nimi. Tyto rady jsou ve formě otázek 

a odpovědí na konkrétní situace. 

SOURALOVÁ, E. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se 

sluchovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007. 36 s. 

ISBN 978-80-244-1630-4. 

Tato publikace obsahuje přehled komunikačních systémů sluchově postižených osob, způsoby 

komunikace s těmito osobami. Informace o vhodných způsobech komunikace se sluchově 

postiženými jsou publikovány ve formě otázek a odpovědí na konkrétní situace. 

Příručka pro efektivnější komunikaci zdravotnických pracovníků a osob se zdravotním 

postižním. Olomouc: Olomoucký kraj, 2012. 20 s. ISBN 978-80-244-1636-6. 

V této příručce jsou obsaženy základní informace týkající se vhodného přístupu, jednání 

a komunikace se ZP osobami. Jedná se především o osoby s mentálním, zrakovým, 

sluchovým a tělesným postižením.  

 



5 

2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V současné době, kdy si stále více ZP obyvatel uvědomuje důležitost znalostí z oblasti OOb, 

především o způsobech sebeochrany při vzniku MU, je nutné k této problematice přistupovat 

s nejvyšší obezřetností. Příprava obyvatelstva ČR v oblasti ochrany obyvatelstva je dána 

přímo zákony, ale podrobnější rozdělení obyvatel a stanovení jednotlivých způsobů přístupů 

k nim, již současná legislativa nevymezuje. Podrobnější informace o zmíněné problematice 

jsou obsaženy v této kapitole. 

2.1 Terminologický rámec 

V této kapitole jsou vymezeny některé důležité pojmy z oblastí, kterými se tato práce bude 

dále zabývat. Mezi tyto pojmy patří: 

Ochrana obyvatelstva (OOb) je dle zákona o IZS [88] definována jako, plnění úkolů civilní 

ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo něj, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové 

přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví 

a majetku.[76],[88]  

Mimořádná událost (MU) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [88] 

Krizová situace (KS) je mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [89] 

Pokud se jedná o krizové situace související se zajišťováním obrany České republiky, lze 

vyhlásit i válečný stav. [89] 

Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé MU, 

vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. [38] 

Evakuace je soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo, kde je zajištěno pro osoby náhradní 

ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. Je jedním 

z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před 

případnými následky hrozících nebo vzniklých MU. Evakuace se provádí na základě 
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předpokladu dlouhodobého či zásadního zhoršení životních podmínek vlivem přírodní 

katastrofy nebo i průmyslové havárie (radiační, chemické). [76] 

Výchova je proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních 

změn v jejím vývoji. [57] 

Vzdělávání představuje proces záměrného a organizovaného osvojování si soustavy poznatků 

o přírodě, společnosti, o člověku, získávání vědomostí a zručností, rozvíjení tělesných 

a duševních schopností a zájmů. [30] 

2.2 Právní úprava 

Vzdělávání zdravotně postižených osob v oblasti ochrany obyvatelstva není v současné době 

definováno v žádné právní normě. Veškeré dosud platné normy, které řeší vzdělávání 

obyvatelstva v předmětné oblasti, neobsahují žádné informace týkající se způsobů vzdělávání 

osob se specifickými potřebami, jako jsou osoby se zdravotním postižením. 

Mezi stěžejní právní normy z oblasti ochrany obyvatelstva patří následující: 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

Dle tohoto zákona má každý občan (fyzická osoba) pobývající na území ČR, právo na 

přípravu k ochraně obyvatelstva. Povinnost informovat a připravovat obyvatelstvo v oblasti 

ochrany obyvatelstva prostřednictvím školení a instruktáží, ukládá tento zákon následujícím 

subjektům: Ministerstvo vnitra, HZS kraje, obecní úřady s rozšířenou působností, obecní 

úřady, právnické a podnikající fyzické osoby. [88] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) 

Tento zákon udává obecním úřadům a HZS krajů, seznámit právnické a fyzické osoby 

s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a také se způsobem 

jejich provedené. V případě HZS krajů jsou tyto informace poskytovány na základě žádosti 

právnické nebo fyzické osoby. [89] 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Tato vyhláška mimo jiného, stanovuje způsob a rozsah informování právnických a fyzických 

osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. 

Za informování právnických a fyzických osob dle této vyhlášky, nese zodpovědnost obecní 

úřad a zaměstnavatel. [82] 
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2.3 Klasifikace zdravotního postižení  

Klasifikace zdravotního postižení je prováděna na základě posuzování mnoha faktorů 

týkajících se např. typu, příčin vzniku, intenzity ZP, atd. V současné době je klasifikace ZP 

prováděna dle „Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví“ (MKF), 

která je v ČR zavedena sdělením
1
 Českého statistického úřadu, od července 2010 za účelem 

sjednocení hodnotících kritérií ZP v oblastech sociálních služeb, pracovně právních vztahů, 

zdravotnictví, statistiky, vzdělávání. [37],[40][63] 

Dle MKF je prováděna klasifikace ZP např. pro potřeby zákona o zaměstnanosti [90], který 

definuje osoby se zdravotním postižením jako fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního 

zabezpečení uznány invalidním buďto ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním 

postižením), nebo v prvním případně druhém stupni. Tyto stupně invalidity jsou stanovovány 

orgánem sociálního zabezpečení, který k tomuto účelu používá zmíněnou MKF. [90] 

Samotný pojem zdravotní postižení má mnoho různých definic, které se liší dle účelu 

a oblasti, v rámci které byl definován (speciální pedagogika, sociální služby, atd.). Jako 

příklad je zde uvedeno, jak je tento pojem definován naší legislativou. [7] 

Dle zákona o sociálních službách je zdravotní postižení definováno jako tělesné, mentální, 

duševní, smyslové nebo kombinované postižení. [86] 

Podobnou klasifikaci uvádí i školský zákon, ve kterém je zdravotním postižením mentální, 

tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus 

a vývojové poruchy učení nebo chování. [91] 

Tato práce se bude zabývat převážně typy ZP, mezi které patří zrakové postižení, sluchové 

postižení, mentální postižení, tělesné postižení a kombinace zmíněných postižení.   

2.3.1 Osoby se zrakovým postižením 

Za osoby se zrakovým postižením jsou považováni jedinci, kteří i po provedení příslušné 

korekce (chirurgická, optická, aj.) mají nadále zrakové obtíže, které jim činí problémy 

v běžném životě [14],[60] 

                                                 

1
 Sdělení č. 431/2009 Sb., o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. [63] 
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Klasifikace osob se zrakovým postižením probíhá na základě několika kritérií a měřítek, 

podle kterých jsou tyto osoby rozděleny do určitých podskupin. Hlavním kritériem pro 

klasifikaci osob se zrakovým postižením bývá stupeň zrakové vady, který se posuzuje na 

základě centrální zrakové ostrosti a stavu zorného pole. [14],[60] 

Klasifikace osob se zrakovým postižením dle stupně narušení zrakového vnímání 

Jak bylo již zmíněno, tato klasifikace probíhá na základě posouzení centrální zrakové ostrosti, 

která představuje rozlišovací schopnost oka vnímat dva prostorově oddělené objekty jako dva. 

V praxi se jedná o schopnost dobře a ostře vidět do dálky a rozlišovat detaily. [14],[60] 

Osoby nevidomé - jsou kategorií osob s nejtěžším stupněm zrakového postižení, která 

představuje pokles zrakové ostrosti pod 3/60
2
 až po světlocit (schopnost vnímat světlo a určit 

jeho směr). Tato kategorie zahrnuje širokou škálu osob, od dětí až po seniory. [60] 

Nevidomost lze dále dělit na praktickou, skutečnou a plnou. V případě praktické nevidomosti, 

představuje pokles zrakové ostrosti hodnoty pod 3/60 do 1/60 včetně, nebo rozsah 

binokulárního zorného pole v intervalu 5 až 10 stupňů. Skutečnou nevidomost charakterizuje 

zraková ostrost pod hranicí 1/60 až po světlocit, nebo binokulární zorné pole pod 5 stupňů. Za 

plnou nevidomost jsou považovány stavy od světlocitu s chybnou projekcí (člověk není 

schopen určit zdroj světla, jeho projekci) až po ztrátu světlocitu. [60] 

Osoby slabozraké - představují jedince s úrovní zrakové ostrosti lepšího oka pohybující se 

v intervalu pod 6/18 až 3/60. Slabozrakost dále rozlišujeme na lehkou, střední a těžkou. 

Osoby se zbytky zraku - se nachází na hranici těžké slabozrakosti a praktické nevidomosti. 

Jednou z klíčových charakteristik této kategorie zrakového postižení je velmi častý postup 

zrakové vady vedoucí ke ztrátě zrakových funkcí. [60] 

Osoby s poruchami binokulárního vidění - mají omezené zrakové funkce způsobené 

nedokonalou spoluprácí obou očí. Mezi poruchy binokulárního vidění patří především 

strabismus (šilhavost) a amblyopie (tupozrakost), projevující se neschopností spojit obrazy 

z obou sítnic v jeden dokonalý stereoskopický vjem. Tyto poruchy jsou charakteristické 

převážně pro dětskou populaci.[14],[60] 

 

                                                 

2
Zraková ostrost - první hodnota udává vzdálenost, ze které osoba vidí určitý předmět; druhá hodnota udává 

vzdálenost, ze které by osoba daný předmět měla vidět, pokud by měla zrakové funkce v normě. [60] 
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Komunikace osob se zrakovým postižením 

Komunikace osob se zrakovým postižením je ovlivněna především stupněm a typem zrakové 

vady. Osoby se zrakovým postižením, které nemají zachován zrak, případně jen ve velmi 

slabé míře, využívají ke komunikaci s okolím převážně mluvenou řeč v kombinaci se sluchem 

a Braillovo písmo. V případě částečného zachování zraku je při komunikaci osob se 

zrakovým postižením využíván i zrakový orgán, ale pouze v omezené míře v závislosti na 

stupni ZP. Výše zmíněné komunikační prostředky tedy tvoří hlavní mechanismus k získávání 

informací a formulování myšlenek OZP. [14],[37],[60] 

Technické kompenzační pomůcky osob se zrakovým postižením  

Pomůcky pro zápis Braillova písma - jedná se o pomůcky usnadňující zápis pomocí různých 

technických prostředků, jako je psací stroj pro nevidomé, tabulky sloužící k rychlému zápisu 

v Braillově písmu, dymoklešte umožňující vytváření popisek v bodovém písmu, elektronické 

zápisníky, aj. [8] 

Osobní počítač - jedná se běžné PC, které je vybaveno speciálním hardwarem a softwarem, 

usnadňující OZP komunikaci. Speciální software tvoří zejména odečítače obrazovky a lupy 

doplněné o hlasovou syntézu, která převádí vstupní text do mluvené podoby. Umožňují tedy 

orientaci v uživatelském prostředí operačního systému i v nainstalovaných aplikacích, 

poskytuje informace o změnách na obrazovce PC. Výstup zmíněného softwaru může být 

kromě hlasového také hmatový, kdy jsou informace z tohoto programu převáděny do 

Braillova písma pomocí braillského řádků, který je připojen k PC. [8] 

Braillská tiskárna - umožňuje oboustranný tisk textu na papír v šestibodovém nebo 

osmibodovém Braillově písmu. Toto zařízení také umožňuje tisk grafiky, grafických znaků 

nebo reliéfní tisk latinky. [8] 

Digitální čtecí zařízení - je pomůcka na bázi PC, umožňující číst černotiskové texty, psát, 

zpracovávat a uchovávat informace uživatelům, kteří nejsou schopni na obrazovce monitoru 

rozpoznat jednotlivá písmena jakkoli zvětšená nebo barevně přizpůsobená, a to v rozumně 

reálném čase. Pomůcku tvoří multimediální PC, monitor, skener, hlasový výstup, software na 

rozpoznání tištěného textu (OCR) a další programy (antivirus, kancelářský balíček, atd.). [8] 
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Obrázek 1 - Technické kompenzační pomůcky OZP (horní zleva - braillský řádek, braillská tiskárna, 

dymoklešte; dolní zleva - digitální čtecí zařízení, psací stroj pro nevidomé, elektronický zápisník)[8] 

2.3.2 Osoby se sluchovým postižením 

Přesné definování pojmu osoby se sluchovým postižením je velmi obtížné, jelikož zahrnuje 

celou škálu sluchových vad. V následující kapitole se tedy budeme zabývat klasifikací osob se 

sluchovým postižením podle základních kritérií, mezi které patří doba vzniku postižení, 

důsledků, velikosti ztráty sluchu, místa poškození sluchového orgánu.  

Klasifikace sluchových vad 

Sluchovou vadou se rozumí stav trvalého poškození sluchu, kdy se tento stav nezlepšuje a lze 

do něj zahrnout pásmo od lehké nedoslýchavosti až po úplnou hluchotu. [21] Klasifikace 

sluchových vad je prováděna na základě různých kritérií. V následující tabulce 

(viz Tabulka 1) jsou uvedeny tři základní dělení sluchových vad dle místa poškození, doby 

vzniku a komunikačních důsledků. [64] 

Tabulka 1 - Přehled sluchových vad dle různých kritérií [21] 

Dle místa poškození sluchového orgánu 

Převodní vady 
Vznik ve vnějším nebo středním uchu. Dochází k narušení přenosu 
zvukových vibrací do hlemýždě. 

Percepční vady 
Vznik jako důsledek poškození vnitřního ucha nebo elektrické části 
sluchové dráhy. 

Dle doby vzniku 
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Vrozené 
Vznik vlivem genetických dispozic nebo jiných jevů působících na 
nezralý plod.  

Získané Vznik během života, většinou vlivem úrazu, nemoci. 

Dědičné 
Vznik během života v důsledku vrozených dispozic a působení 
dalších faktorů. 

Dle komunikačních důsledků 

Prelingvální (předřečové) Vznik před dokončením řečového vývoje. 

Postlingvální (pořečové) Vznik po částečném nebo úplném dokončení řečového vývoje. 

 

Vyjádření velikosti sluchové ztráty 

Z hlediska kvantity sluchové ztráty a tedy stupně sluchového postižení se můžeme setkat s 

různými hodnotami vymezujícími jednotlivé stupně sluchových poruch. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) a mezinárodní úřad pro audiologii (BIAP) doporučují klasifikaci stupňů 

sluchového postižení podle velikosti sluchové ztráty, a to vyjádřením průměrné ztráty sluchu 

v lepším uchu na kmitočtech 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz a 4000 Hz (viz Tabulka 2). [29],[64]  

Tabulka 2 - Velikost sluchové ztráty dle WHO (Upraveno dle [52]) 

Velikost ztráty 
sluchu 

Kategorie ztráty sluchu Projevy 

0 – 25 dB 
Normální sluch Žádné nebo velmi malé problémy se sluchem. 

Schopnost slyšet šepot.  

26 – 40 dB 
Lehká nedoslýchavost Schopnost slyšet a opakovat slova mluvená 

normálním hlasem ze vzdálenosti 1 metr. 

41 – 60 dB 
Středně těžké postižení sluchu Schopnost slyšet a opakovat slova mluvená 

zvýšeným hlasem ze vzdálenosti 1 metr. 

61 – 80 dB 
Těžké postižení sluchu Schopnost slyšet nějaká slova, křičená do 

lepšího ucha. 

81 dB a více 
Velmi závažné postižení sluchu 
včetně chluchoty 

Neschopnost slyšet a rozumět hlasu ani při 
křiku. 
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Kategorizace sluchově postižených 

Rozdělení sluchově postižených osob pro účely této práce vychází zejména z kategorizace dle 

Hrubého. [21],[22] 

Osoby nedoslýchavé - Nedoslýchavost znamená každé zhoršení sluchu oproti běžné populaci, 

nikoliv jeho úplnou ztrátu. Nedoslýchavost lze rozdělit do různých stupňů, od lehké až po 

velmi těžkou ztrátu sluchu. Tuto skupinu osob tvoří převážně staří lidé, u nichž došlo ke 

zhoršení sluchu vlivem stárnutí. [11],[21] 

Osoby s vadou sluchu získanou až po rozvoji mluvené řeči (ohluchlí) - ohluchlí trpí ztrátou 

sluchu, která vznikla v období dokončování vývoje mluvené řeči jako komunikačního 

nástroje. U tohoto druhu postižení se řeč nevytrácí, bývá však postupně zásadně deformovaná. 

[21],[22] 

Osoby s předřečovou úplnou hluchotou (předřečově neslyšící) - jako osoby s předřečovou 

hluchotou označujeme ty, které se narodili plně neslyšící, nebo ztratily sluch před rozvojem 

mluvené řeči. Tyto osoby buď nepoznali vůbec sluchové vjemy, nebo mají jen nevyužitelné 

zbytky těchto vjemů. [64] 

Komunikační systémy osob se sluchovým postižením 

Komunikační prostředky osob se sluchovým postižením jsou ošetřeny zákonem 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob [87]. Zde jsou kromě jiného 

formulovány jejich definice, právo na užívání těchto systémů, vzdělávání s jejich pomocí 

a také právo na jejich výuku.  

Komunikační systémy lze rozdělit do tří základních skupin. První skupinu představují orální 

komunikační systémy, druhou skupinu představují vizuálně-motorické komunikační systémy 

a třetí skupina tvoří umělé znakové systémy. [28],[29],[37] 

Orální komunikační systémy  

Tyto systémy tvoří ve své psané i mluvené podobě jedny ze základních prostředků 

komunikace a získávání informací.  

Do této skupiny spadají následující komunikační systémy: 

Mluvená řeč – je to jeden z hlavních prostředků, kterým mohou sluchově postižení 

komunikovat s okolím. Schopnost osob se sluchovým postižením užívat tento komunikační 
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nástroj, je ale omezena především stupněm sluchového postižení, závažností poškození 

sluchového orgánu a dobou vzniku postižení. [29],[37] 

Čtení, psaní – je dalším nejrozšířenějším způsobem komunikace sluchově postižených 

s majoritní společností. I tento způsob komunikace přináší jistá omezení, zejména osobám se 

sluchovým postižením, u kterých nedošlo k dostatečnému rozvinutí řečových schopností. 

Tyto osoby nemají dostatečně zvládnuty všechny subsystémy jazyka (morfologický, 

syntaktický, lexikální, apod.), dochází k neporozumění textu, významu. [37] 

Odezírání – je to vnímání informací zrakem a chápání jejich obsahu na základě pohybů 

mluvidel, mimiky obličeje, pauz v řeči, gestikulace rukou, celkového postoje mluvčího a 

situačních faktorů a kontextu obsahu mluveného. Z důvodu omezených možností neslyšících 

vnímat mluvenou řeč sluchem, představuje odezírání pro sluchově postižené velmi významný 

komunikační prostředek. Odezírání je navíc ovlivněno řadou vnitřních a vnějších podmínek. 

Mezi vnější podmínky patří např. dostatečná intenzita a směr světla, vzdálenost pro 

konverzaci, atd. K vnitřním podmínkám patří např. fyziologické podmínky, verbální 

podmínky, psychické podmínky odezírajícího.[29],[37] 

Vizuálně-motorické komunikační systémy  

Znakový jazyk – jedná se o komunikační systém, který lze vnímat zrakem a produkovat ho 

pomocí vizuálně-pohybových prostředků, to znamená pomocí tvarů a pohybů rukou, jejich 

postavením, dále prostřednictvím mimiky, pozic hlavy a horní části trupu. Znakový jazyk 

není mezinárodní, existuje stejně jako mluvené jazyky v mnoha národních variantách. 

V České republice osoby se sluchovým postižením používají český znakový jazyk, který je 

zcela nezávislý na českém jazyce. [29],[37] 

Umělé znakové systémy 

Znakována čeština – jedná se o uměle vytvořený systém, který se v České republice nazývá 

znakovaná čeština. Je odvozena od mluvené češtiny a využívá její gramatiku. Věty ve 

znakované češtině jsou tedy tvořeny dle gramatických a syntaktických pravidel českého 

jazyka. U znakované češtiny jsou slova nahrazena znaky, které jsou převzaty z českého 

znakového jazyka. [37],[64] 

Makaton – jedná se o jazykový program, který využívá systém manuálních znaků 

a grafických symbolů. Tento systém pochází z Velké Británie, kde je také hojně využíván. 

Systém Makaton je uzpůsoben potřebám především sluchově a mentálně postiženým. 
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Komunikace probíhá pomocí znaků, které vyjadřují pouze klíčová slova a znakování, které je 

doprovázeno mluvenou řečí. Pro lepší srozumitelnost jsou používány mimické prvky, 

modulace řeči. [37],[64]  

Gestuno – je to uměle vytvořený mezinárodní znakový systém, který byl vytvořený zejména 

pro potřeby tlumočení oficiálních textů. Tento systém je používán jen velmi malým počtem 

sluchově postižených.[37]  

Prstová abeceda (daktyl) – je komunikační forma, využívající rozličných poloh a postavení 

prstů k vyjádření různých písmen. Jednotlivá písmena znázorněná určitým postavením nebo 

polohou prstů jsou skládána do slov stejným způsobem, jako spojování hlásek do slov 

v mluvené řeči. Prstová abeceda tedy převádí mluvenou řeč do vizualizované manuální 

podoby. Prstová abeceda má několik forem, mezi které patří jednoruční a dvouruční prstová 

abeceda. Jak je z názvu patrné, tyto formy jsou rozdílné v použití jedné nebo obou rukou 

k artikulaci (jedna ruka – jednoruční, obě ruce – dvouruční). [37],[64] 

Do skupiny prstových abeced také řadíme různé fonemické znakové kódy, jejichž cílem je 

vizualizovat jednotlivé hlásky a jejich fonémy tak, aby se zjednodušilo jejich odezírání. Mezi 

nejznámější systém CuedSpeech využívající pozice rukou v kombinaci s křivkou rtů. Dalším 

systémem je chirografie, která využívá osm prstových poloh, čtyři lokace, jednu neutrální 

prstovou polohu a jednu neutrální lokaci. Polohy prstů a lokace odpovídají osmi skupinám 

souhlásek a čtyřem párům samohlásek. Jedním z dalších fonetických znakových kódů je 

tzv. Hand-Mund, který doplňuje proces odezírání znázorněním zrakem nepostřehnutelných 

postavení mluvidel. [29],[37],[64]  

 

Obrázek 2 - Česká prstová abeceda [37] 
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Technické kompenzační pomůcky využívané osobami se sluchovým postižením 

Tyto kompenzační pomůcky pomáhají sluchově postiženým občanům vyrovnat se s důsledky 

částečné nebo úplné ztráty sluchu. Kompenzační pomůcky tedy poskytují náhradu sluchu jen 

do jisté míry, jelikož žádná ze současných pomůcek ji zatím nedokáže nahradit v plném 

rozsahu.  [22][60] 

Sluchadla - jsou to speciální elektroakustická zařízení, která umožňují zesílení a upravení 

zvukového signálu. [60] 

Kochleární implantát - je to technické zařízení umožňující prakticky nebo zcela neslyšícím 

osobám vnímat zvuk. K vyvolání zvukového vjemu dochází v důsledku zachycení zvuku 

mikrofonem, který je poté odeslán do řečového procesoru. Ten následně vybere a kóduje 

užitečné zvuky, které jsou následně vedeny do vysílací cívky umístěné za uchem. Tato cívka 

vyšle kód pomocí elektromagnetických vln přes kůži do přijímače (vnitřní část implantátu). 

Přijímač dekóduje a převede přijatý kód na elektrické signály, které jsou vysílány 

k elektrodám tak, aby stimulovaly sluchová nervová vlákna. Následkem toho mozek 

rozeznává signály jako zvukové vjemy. Tato kompenzační pomůcka je určena jen pro některé 

typy sluchového postižení, vyhovující určitým kritériím. [60] 

Pomůcky umožňující textovou komunikaci - mezi tyto pomůcky patří psací telefony, které 

umožňují komunikaci v textové podobě, kdy neslyšící píše svůj vzkaz na klávesnici 

a odpověď je zobrazena na displeji (stejnou funkci dnes plní každý mobilní telefon 

umožňující SMS komunikaci). Další pomůckou umožňující textovou komunikaci je osobní 

počítač s internetovým připojením, na kterém tato komunikace probíhá buď prostřednictvím 

emailu, textových komunikátorů (ICQ, Skype, Twitter, Facebook, Google Talk, atd.), nebo 

prostřednictvím online služeb (simultánní přepis, přepis telefonního hovoru, jednání atd.). 

Využitím specializovaného softwaru je možný přepis mluvené řeči do textové podoby. 

[21],[60],[75] 

Televize s teletextem - jedná se o televizor s teletextem, který umožňuje zobrazení skrytých 

titulků ve vysílání.  

Indukční smyčka - jedná se o elektronické zařízení, které zajišťuje přenos zvuku pomocí 

indukčního pole, vytvářeného zesilovačem. Tento systém přenosu umožňuje příjem zvuku bez 

nežádoucího zkreslení, způsobeného reproduktorem nebo vzduchem. Zvukové signály je 

možné přijímat v závislosti na pokrytí prostoru touto technologií. [22] 
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Obrázek 3 - Technické kompenzační pomůcky sluchově postižených (zleva - sluchadla, kochleární 

implantát, televize s teletextem) [21] 

2.3.3 Osoby s tělesným postižením 

Tělesné postižení je vadou pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů 

a cévního zásobení, jakož i poškození nebo porucha nervového ústrojí, jestliže se projevuje 

porušenou hybností. Patří sem také všechny odchylky od normálního tvaru těla a končetin. 

Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozené vady vznikají buď během 

těhotenství, nebo při porodu. Získaná postižení může způsobit buď úraz, nebo různé choroby. 

Na rozdíl od vrozených vad mohou vzniknout v kterémkoli období života. Jedná se 

o dlouhodobý nebo trvalý stav. [43],[60] 

Obecně lze omezení pohybových schopností rozdělit na primární a sekundární. Primární 

omezení pohybových schopností představuje přímé postižení vlastního hybného ústrojí nebo 

postižení centrální nebo periferní nervové soustavy, kdy v periferní části je postiženo vlastní 

hybné ústrojí např. amputací, deformací, vývojovými vadami. Sekundární omezení 

pohybových schopností představuje stav, kdy centrální i periferní nervová soustava a vlastní 

hybné ústrojí je bez patologických změn a hybnost je omezena z jiných příčin (např. 

důsledkem srdečních, revmatických, kostních chorob). [43],[60] 

Za tělesné postižení lehčího typu se považuje skutečnost, když se člověk pohybuje sám nebo 

s berlemi. Za těžší postižení je označováno, je-li osoba na vozíku. Postiženy mohou být horní 

i dolní končetiny, mohou se vyskytovat i různé druhy amputací nebo poúrazové stavy. 

Závažné jsou problémy psychické, které jsou důsledkem všech předchozích. Společným 

rysem tělesně postižených osob je zvýšená unavitelnost. [43],[60] 
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2.3.4 Osoby s mentálním postižením 

Mentální postižení je definováno jako trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo 

v důsledku poškození mozku nebo nedostatečné funkce centrální nervové soustavy. [60] 

Příčiny mentálního postižení 

Prenatální příčiny - Jedná se o příčiny, které vznikají v období před narozením dítěte. 

Významné jsou v tomto věkovém období především dědičné faktory. K dalším příčinám 

vzniku postižení patří onemocnění matky (např. zarděnky, toxoplazmóza, syfilis), nezdravý 

způsob životosprávy matky v průběhu těhotenství (např. pití alkoholu, kouření). [60] 

Perinatální příčiny - Jedná se o příčiny, které vznikají v době porodu, nebo krátce po něm. 

Lze hovořit například o mechanickém poškození mozku, předčasném narození dítěte a s tím 

spojenou nízkou porodní hmotností či asfyxii plodu (nedostatek kyslíku). [60] 

Postnatální příčiny - Jde o příčiny, které se můžou vyskytnout během života (úrazy hlavy, 

klíšťová encefalitida, krvácené do mozku apod.). [60] 

Klasifikace mentálního postižení 

Mentální retardace - Pojem mentální retardace představuje termín pro označení kategorie lidí 

s poruchami intelektu. Mentální retardace je klasifikována pomocí standardizovaných 

inteligenčních testů na základě výsledného inteligenčního kvocientu (IQ), ale i na základě 

jiných metod, které mohou inteligenční testy nahradit. Jedná se o škálové měření sociální 

adaptace jedince v určitém prostředí, tedy do jaké míry je jedinec schopen plnit sociální 

očekávání svého okolí. Klasifikační stupnice je uvedena v následující tabulce (viz Tabulka 3). 

[60] 

Tabulka 3 - Klasifikace mentální retardace dle WHO
3
 (Upraveno dle [25]) 

 Název Charakteristika 

F70 
Lehká mentální 
retardace (IQ 50-69) 

Nejlehčí stupeň mentální retardace. Mentalita odpovídá věku 9–12 
roků.  

F71 
Střední mentální 
retardace (IQ 35-49) 

Mentalita odpovídá věku 6–9 roků. Opožděný vývoj řeči, problémy 
s vyjadřováním. 

F72 
Těžká mentální 
retardace (IQ 20-34) 

Značné opoždění psychického a motorického vývoje. Mentalita 
odpovídá věku 3–6 roků. Řeč je na velmi jednoduché úrovni, bez 
chápání obsahu. Trvalá závislost na péči druhých. 

                                                 

3
 Členění dle desáté revize Světové zdravotnické organizace z roku 1992.[25]  
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F73 
Hluboká mentální 
retardace (IQ 20 a 
méně) 

Nejtěžší stupeň MR. Mentalita odpovídá věku pod 3 roky. Celkové 
omezení neuropsychického vývoje a významné zaostávání motoriky. 
Nesamostatnost, trvalá závislost na péči druhých. 

F78 
Jiná mentální retardace Mentální retardaci nelze přesně určit pro přidružená postižení 

smyslová a tělesná, poruchy chování a autismus. 

F79 
Nespecifikovaná 
mentální retardace 

Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků 
nelze jedince přesně zařadit. 

 

Autismus - tento představuje jednu z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jde 

o vrozenou poruchu některé z mozkových funkcí. Důsledek této poruchy je, že dítě dobře 

nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Vývoj osoby trpící autismem je nevyvážený, jedinec 

je v některých dovednostech na úrovni svých zdravých vrstevníků, zatím co v jiných 

oblastech je výrazně podprůměrný. [60] 

Autismus se projevuje obtížemi, zejména v oblastech komunikace, kdy se jedná o problémy 

spojené s vývinem, srozumitelností a smysluplností řeči. Jedinci vnímají realitu odlišným 

způsobem, kdy nevnímají symboliku jednotlivých věcí. Další problematickou oblastí jsou 

sociální vztahy, ve kterých jde především o problémy spojené s chováním způsobené 

vrozenými nedostatky. Jedná se o deficit v sociálním porozumění a společenském styku. [60] 

2.3.5 Osoby s kombinovaným postižením 

Do této kategorie zdravotního postižení, jsou pro účely této práce zařazeny osoby s kombinací 

smyslových postižení. Jedná se tedy především o následující kategorie. 

Hluchoslepí - Jedná se o jedince, který má současně postižen sluchový i zrakový orgán. Tento 

typ postižení patří k nejtěžší formě vícenásobného postižení. Pojem hluchoslepí je definován 

v zákoně o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
4
, ve kterém jsou za 

hluchoslepé považovány osoby se souběžným postižením sluchu a zraku různého stupně, typu 

a doby vzniku, u nichž rozsah a charakter souběžného sluchového a zrakového postižení 

neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, nebo neumožňuje plnohodnotnou 

komunikaci mluvenou řečí. [87] 

 

 

                                                 

4
 Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších 

předpisů. [87] 
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Klasifikace hluchoslepých osob 

Klasifikace této skupiny zdravotně postižených osob je prováděna v závislosti na stupni 

a době vzniku sluchového a zrakového postižení. Nejčastěji jsou hluchoslepí rozlišováni dle 

doby výskytu zdravotního postižení na osoby se současným postižením zraku a sluchu od 

narození, osoby s postižením sluchu od narození a získanou zrakovou vadou, osoby 

s postižením zraku od narození a získanou sluchovou vadou, osoby se získanou sluchovou 

i zrakovou vadou. [19],[66] 

Komunikace hluchoslepých osob 

Komunikační systémy užívané hluchoslepými jedinci jsou velmi variabilní. Výběr vhodného 

komunikačního systému závisí na charakteru zrakového a sluchového postižení, druhu, 

hloubce postižení, době vzniku. [19],[28] 

Neverbální komunikace - je preferována jedinci s vrozenou formou postižení, většinou s další 

přidruženou vadou zhoršující příjem informací. Jde o komunikaci prostřednictvím reálných 

nebo symbolických objektů, které jsou zmenšovány nebo nahrazovány jejich malými 

symbolickými částmi, zastupujícími celek. Lze využít i přirozená gesta vyjadřující 

jednoduché činnosti. [19],[28] 

Verbální komunikace - je tvořená dorozumívacími technikami vycházejícími z mluveného 

jazyka, znakového jazyka. Mezi nejčastěji užívané dorozumívací systémy patří mluvený jazyk 

v jeho grafické nebo zvukové podobě a odezírání. Taktilní forma znakového jazyka, při které 

se ruce obou komunikujících neustále dotýkají. Dále jsou hojně využívány různé prstové 

abecedy, Braillovo písmo a dlaňové komunikační systémy, mezi něž patří abecedy, ve kterých 

každému znaku odpovídá část prstu či dlaně. Artikulace se vyjadřuje tlakem, tahem po dlani 

případně vpisováním do dlaně. Jendou z těchto systémů je například Lormova abeceda. 

[19],[28] 

2.4 Současný stav vzdělávání zdravotně postižených osob 

Vzdělávání osob se ZP v oblasti OOb, zajišťující jejich připravenost na řešení situací 

spojených se sebeochranou při výskytu MU různého typu, je v současné době realizováno 

zejména v rámci školní výuky, PVČ Hasičských záchranných sborů krajů ve spolupráci 

s obecními úřady a v menší míře nevládními neziskovými organizacemi. Z tohoto důvodu je 

v rámci podrobnějšího popsání současného stavu, rozdělena příprava ZP osob do skupin, dle 

toho, kdo jejich přípravu provádí. 
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2.4.1 Preventivně výchovná činnost u HZS 

V současné době neexistuje žádný celoplošný systém přípravy ZP osob v OOb. Vzdělávání 

a informování ZP osob v oblasti ochrany obyvatelstva, příprava k sebeochraně při vzniku 

mimořádných událostí a krizových situací různého typu, probíhá především v rámci 

preventivně výchovné činnosti HZS krajů. Úroveň přípravy ZP osob je v každém kraji 

odlišná. Některé HZS krajů mají v řešené problematice větší zkušenosti díky dlouhodobější 

spolupráci s osobami se specifickými potřebami, naproti tomu jsou zde kraje, ve kterých se 

touto problematikou teprve začínají zabývat a podnikají první kroky k realizaci projektů 

zaměřených na ZP osoby. [6],[27],[50],[77] 

U HZS krajů, které již realizují projekty zaměřené na vzdělávání a přípravu ZP osob v oblasti 

OOb, tato příprava probíhá formou přednášek, besed. Ty jsou realizovány ve spolupráci 

s organizacemi sdružujícími ZP, např. Unie neslyšících, Ústavy sociální péče, atp. Na 

přednáškách, besedách je přítomen, dle potřeby, tlumočník do českého znakového jazyka. 

Některé HZS krajů v rámci PVČ spolupracují s neziskovými organizacemi, které se věnují 

problematice vzdělávání v oblasti OOb a PO. Mezi tyto organizace, se kterými navázaly HZS 

krajů dlouhodobou spolupráci při realizaci projektů zaměřených na oblast vzdělávání 

obyvatelstva v předmětné problematice, patří např. Citadela Bruntál a Asociace Záchranný 

kruh (viz kapitola). Projekty obou zmíněných organizací jsou jedny z nejvíce využívaných. 

Vzdělávací program „Hasík CZ“, nabízený citadelou Bruntál, je realizován na speciálních 

školách, které o něj projeví zájem. Výuku tohoto programu zajišťují proškolení instruktoři 

z řad dobrovolných i profesionálních hasičů. 

[2],[3],[6],[17],[18],[27],[33],[34],[45],[50],[53],[59],[70],[78],[79] 

2.4.2 Vzdělávání ZP osob v rámci školských zařízení 

Vzdělávání osob se zdravotním postižením v oblasti ochrany obyvatelstva v rámci školní 

výuky, probíhá na základě pokynu ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Tímto 

pokynem se do výuky začleňuje problematika „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně.  

Většina škol si uvědomuje důležitost vzdělávání žáků v předmětné oblasti. Výuka tématiky 

OČMU probíhá ve většině speciálních škol v rámci výuky více předmětů, nikoliv jako 

samostatný předmět. Dále je při zajišťování výuky využívána spolupráce s HZS příslušných 

krajů a dalšími složkami IZS. V rámci této spolupráce jsou organizovány besedy, přednášky 
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zaměřené na témata týkající se řešení různých krizových situací, mimořádných událostí 

a první pomoci. Mezi další aktivity, které speciální školy při výuce OČMU využívají, patří 

pořádání tzv. branného dnu, při kterém si mohou žáci vyzkoušet řešení různých krizových 

situací v praxi. 

Dále některé školy využívají nabídky vzdělávacích programů různých organizací, jako je 

např. „Hasík CZ“, nebo interaktivní kurzy asociace Záchranný kruh. 

[24],[26],[39],[51],[54],[55],[62],[68],[84]] 

2.4.3 Vzdělávání ZP osob v rámci organizací sdružujících ZP 

Vzdělávání ZP osob v oblasti OOb v rámci služeb, které nabízí různé neziskové organizace 

sdružující ZP osoby s různým typem postižení, není v současné době příliš rozšířeno. Většina 

těchto organizací nabízí aktivizační sociální služby, které jsou zaměřeny na volnočasové 

aktivity, zvládání běžných činností každodenního života a v menší míře i vzdělávací kurzy. 

Zastoupení kurzů, přednášek nebo jiných forem vzdělávání členů a návštěvníků těchto 

organizací z oblasti OOb je velmi malé. Přístup jednotlivých sdružení k řešené problematice 

je velmi rozdílný. Některá sdružení pořádají každoročně, různé přednášky nebo besedy ve 

spolupráci se složkami IZS nebo v rámci spolupráce s organizacemi zabývajícími se 

problematikou přípravy obyvatel v oblasti OOb. Naproti tomu jsou sdružení, která v řešené 

problematice nevyvíjí žádnou nebo jen velmi malou aktivitu. U organizací, které již navázaly 

spolupráci se subjekty zabývající se oblastí vzdělávání v OOb, jde o spolupráci dlouhodobého 

charakteru. [12],[31],[33],[34],[41],[61],[73]  

2.4.4 Vzdělávání a přístup k informacím z oblasti ochrany obyvatelstva 

prostřednictvím médií 

Zdravotně postižené osoby v současné době mají možnost získávat informace z mnoha zdrojů. 

Jedním z nich je internet, který v současné době nabízí nepřeberné množství informací. 

Existuje zde mnoho informačních portálů, které jsou zaměřeny na skupiny obyvatel s různým 

ZP, ale žádný z nich neposkytuje informace z oblasti OOb, sebeochrany při vzniku MU. 

Internetové portály věnující se přímo oblasti OOb nebo PO nabízejí informačně-vzdělávací 

materiály, které jsou vhodné pouze pro některé z typů ZP. Podobná situace je i na portálech 

neziskových organizací, které se zabývají oblastí OOb. Většina těchto portálů se orientuje 

pouze na osoby bez zdravotního postižení. [1],[5],[10],[13],[61],[73],[74],[83]  
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V současné době v celostátním televizním nebo radiovém vysílání soukromých 

i veřejnoprávních stanic nenalezneme žádné informačně-vzdělávací pořady, spoty nebo jiné 

formy vzdělávání a informování obyvatel, které by se věnovaly oblasti OOb (sebeochrany) 

a svým zpracováním byly vhodné i pro ZP osoby. Informace z předmětné oblasti jsou 

dostupné pouze v rámci vysílání některých regionálních televizí.  [17] 

Informace z oblasti OOb dostupné v tištěné formě jako jsou různé informační letáky, brožury, 

příručky atp. jsou svým provedením z části vyhovující pouze některým skupinám ZP osob. 

Způsob provedení je nevyhovující především pro osoby se zrakovým postižením 

(nevidomí)a osoby s kombinací zrakového a sluchového postižní (hlochoslepí), jelikož 

materiály nejsou dostupné v Bralilově písmu nebo v audio verzi. [12],[18],[33],[34]  

2.4.5 Instituce podílející se na vzdělávání zdravotně postižených v oblasti 

ochrany obyvatelstva  

Obecní úřady mají povinnost pořádat školení, přednášky nebo jiný způsobem informovat 

obyvatel pobývající na území obce danou přímo zákonem. Většina obcí za tímto účelem 

pořádá ve spolupráci se složkami IZS „Dny integrovaného záchranného systému“. Případně 

jsou realizovány přednášky ve spolupráci s HZS nebo Policií ČR (Městkou policií), týkající se 

osvěty v problematice OOb a rizikového chování. Zmíněné přednášky se uskutečňují 

v organizacích, které sdružují ZP osoby (např. Unie neslyšících, TyfloCentrum, Ústavy 

sociální péče, atd.) V rámci dnů IZS, je předváděna technika složek IZS, zástupci těchto 

složek seznamují ZP osoby s jejich činností a poskytují různé informačně-vzdělávací 

materiály.  

Projektů, které by byly zaměřeny přímo na vzdělávání ZP v oblasti OOb je však realizováno 

velmi málo. Asi největší pozornost v současné době OÚ věnují zavedení systému zasílání 

informačních SMS zdravotně postiženým osobám v případě hrozící nebo již nastalé MU. Tyto 

systémy jsou zaváděny pouze na regionální úrovni, na základě iniciativy příslušných úřadů. 

[2],[3],[6],[35],[45],[50]  

Občanské sdružení (OS) Citadela Bruntál v současné době zaštiťuje, vzdělávací program 

s názvem „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, který 

je určen žákům všech základní školy včetně speciálních. Další programu s názvem „Hasík CZ 

- Vaše cesty k bezpečí“, je určen studentům všech typů středních škol, včetně speciálních. 
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Oba projekty jsou realizovány ve spolupráci s HZS, kdy výuku zmíněných programů zajišťují 

proškolení příslušníci HZS a jednotek SDH. [54],[55],[56]   

Preventivní program určený pro základní školy je tvořen dvěma cykly, kdy první cyklus je 

určen dětem na prvním stupni ZŠ a obsahuje základní informace z oblasti OOb a PO. Druhý 

cyklus je určen dětem na druhém stupni ZŠ a zahrnuje již náročnější témata týkající se oblasti 

OOb a PO. Po těchto dvou cyklech následuje třetí, nově realizovaný a již zmíněný program 

„Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí“, který je postupně rozšiřován do všech typů středních škol. 

[54],[55],[56] 

Výuka probíhá formou přednášek, besed, diskuzí, různých soutěží a propagačních akcí. 

V rámci těchto programů současně probíhá vzdělávání pedagogů. Pro účely výuky, bylo 

vydáno několik publikací, které jsou určeny instruktorům tohoto programu, jako podpora při 

výuce. Vzdělávací programy tohoto OS mají platnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. [56] 

Občanské sdružení Asociace „Záchranný kruh“ vytvořilo integrovaný projekt s názvem 

„Záchranný kruh“. Cílem tohoto projektu, je zvyšovat úroveň vzdělanosti a připravenosti 

obyvatelstva. V roce 2009 tato organizace zahájila realizaci projektu „Chraň svůj svět, chraň 

svůj život“, který je zaměřen na vzdělávání, zejména dětí a mládeže v rámci školní výuky, 

v oblastech ochrany člověka a jeho zdraví, životního prostředí a majetku. Později se 

k zmíněnému projektu připojily další, mezi které patří „Rizika silniční a železniční dopravy“ 

a „Příručka první pomoci“. [42] 

V rámci zmíněných projektů bylo vytvořeno mnoho interaktivních multimediálních kurzů 

zaměřených na vzdělávání v oblastech běžných rizik, mimořádných událostí, první pomoci 

a dopravní výchovy. Pro školy vznikla metodická příručka, která shrnuje obsah kurzů 

a zároveň školám doporučuje vhodné postupy, formy a metody při začleňování projektu do 

obsahu vzdělávání. Multimediální kurzy a příručka jsou k dispozici online na internetovém 

portálu „Záchranný kruh“ nebo se zde dají objednat. Programy jsou akreditované a mají 

záštitu MŠMT. Projekty jsou ve spolupráci s HZS krajů postupně rozšiřovány do škol 

jednotlivých regionů. Již zmíněné multimediální programy jsou zpracovány v animované 

podobě, doplněné zvukovým i textovým vedením. Vzhledem k tomuto způsobu zpracování, 

jsou tyto kurzy částečně vhodné i pro osoby se ZP. [23],[42] 

Na webovém portálu ZK jsou také k dispozici informace, návody, rady a další materiály 

zaměřené na oblast ochrany obyvatelstva, bohužel ve formě, která nevyhovuje komunikačním 
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požadavkům všech typů zdravotního postižení. Informací určených přímo osobám se ZP je na 

portálu velmi málo nebo jsou využitelné jen pro některou skupinu ZP. [42] 

Toto OS také realizuje projekt „Školy v přírodě se záchranáři“, v rámci kterého jsou školám 

nabízeny pobyty v přírodě a lyžařské výcviky. Učitelé a žáci zde mají možnost zúčastnit se 

výuku s bohatým programem praktických ukázek boku hasičů, zdravotníků, policistů nebo 

horských záchranářů. V rámci těchto kurzů je připraven vzdělávací program se záchranáři dle 

požadavků účastníku, podle jejich věkové kategorie. Všechny programy mají akreditaci 

a záštitu MŠMT ČR a také splňují požadavky rámcových vzdělávacích programů (RVP). 

K dispozici jsou vzdělávací programy se zaměřením na jednotlivé oblasti OOb, které jsou 

realizovány zážitkovou a interaktivní formou. Tyto projekty jsou určeny všem typům škol 

a dalším institucím, které o ně projeví zájem. [71],[72] 

2.5 Dílčí závěr 

Jak vyplývá z výše zjištěných poznatků, v současné době je vzdělávání ZP osob v oblasti 

OOb prováděno především v rámci preventivně výchovné činnosti HZS krajů, kdy se 

postupně do vzdělávání této skupiny osob zapojují více či méně všechny HZS krajů. Dále se 

na vzdělávání ZP z velké části podílí speciální školy. Do přípravy ZP je zapojena velká část 

speciálních škol, které zajišťují výuku mnoha formami, ať už jde o přednášky příslušníků 

HZS, nebo organizace vlastních akcí a soutěží jako je „branný den“. K hlavní činitelům 

podílejícím se na vzdělávání osob se specifickými potřebami patří nevládní neziskové 

organizace. Tyto organizace vytváří různé projekty, informační materiály, které jsou svým 

technickým provedením vhodné i pro osoby s některým z typů zdravotního postižení. Podíl 

organizací sdružujících ZP osoby, které organizují nebo při organizování vzdělávacích 

přednášek a informačních setkáních zaměřených na oblast ochrany obyvatelstva, spolupracují 

s HZS nebo jinými subjekty, je velmi malý.  
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Při zpracování této práce byly použity vědecké metody, které jsou v následující části této 

kapitoly popsány i s uvedením jejich využití v rámci této práce. Metody, které byly použity, 

lze rozdělit na obecné a specifické.  

3.1 Metody obecné 

Deskripce - neboli popis, byla použita především při zpracování současného stavu řešené 

problematiky, kdy byly popisovány současné formy výchovy a vzdělávání ZP osob v oblasti 

ochrany obyvatelstva, činnost dalších subjektů podílejících se na vzdělávání v oblasti OOb.  

Analýza - využívá myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na jednotlivé části, které jsou 

předmětem zkoumání. Dochází k oddělení podstatného od nepodstatného a poznávání 

jednotlivých prvků systému a jejich vzájemných vazeb [47]. Tato metoda byla využita při 

zkoumání komunikačních a vzdělávacích potřeb ZP osob, současných forem vzdělávání 

a výukových materiálů, využívaných v rámci přípravy této skupiny obyvatel v oblasti OOb. 

Syntéza - je založena na myšlenkovém spojení jednotlivých částí v celek. Při syntéze se 

sledují vzájemné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu, a tím dochází k lepšímu 

poznání jevu jako celku [67]. Tato metoda byla využita v návrhové části této práce, při 

definování vhodných zlepšení jednotlivých forem působení na ZP osoby v rámci vzdělávání 

v  a při návrhu programu výchovy a vzdělávání ZP občanů v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Indukce - zkoumá skutečnosti, kdy na základě zjištěných faktů dospívá k obecným 

závěrům [80]. V rámci této práce byla tato metoda použita při zpracování dílčích závěrů 

jednotlivých kapitol a celkového závěru této práce. 

Dedukce - je proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto 

předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. Jde tedy 

o základní postup při dokazování.[80] Metoda dedukce byla použita při identifikaci faktorů 

vnitřního a vnějšího prostředí oblasti vzdělávání ZP v OOb  a k návrhům týkajících se 

zlepšení současného stavu řešené problematiky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFkaz_%28logika%29
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3.2 Metody specifické 

SWOT analýza - tato analytická metoda, byla použita v rámci analýzy prostředí vzdělávání 

ZP osob v oblasti ochrany obyvatelstva. Tato specifická metoda patří k metodám strategické 

analýzy výchozího stavu organizace nebo její části, kdy na základě vnitřní analýzy a vnější 

analýzy jsou generovány alternativní strategie. [16] 

Analýza je tedy založena na klasifikaci a zhodnocení jednotlivých faktorů vnitřního 

a vnějšího prostředí analyzované oblasti. Faktory vnitřního prostředí jsou rozděleny na silné 

a slabé stránky, kdežto faktory vnějšího prostředí na příležitosti a hrozby. Na základě 

vzájemného porovnávání silných a slabých stránek představujících vnitřní prostředí, 

příležitostí a hrozeb představujících vnější prostředí, vzniká seznam v podobě matice SWOT, 

která obsahuje faktory obou prostředí seřazených dle významnosti. Z takto získaných 

výsledků jsou generovány alternativní strategie, což spočívá v kombinování silných a slabých 

stránek se zjištěnými hrozbami a příležitostmi.  [16] 

Dotazníkové šetření metodou CAWI  

V rámci získávání informací týkajících se současných komunikačních a vzdělávacích potřeb 

ZP osob, bylo provedeno dotazníkové šetření metodou CAWI. Dotazník ve formě webového 

formuláře byl umístěn na několik informačních portálů určených ZP osobám, dále byl 

v podobě odkazu rozeslán do organizací sdružující ZP osoby a speciálních škol.  

Metoda CAWI je založena na využití internetové sítě při sběru dat. Realizátorem šetření je 

vytvořen webový dotazník, na který má respondent možnost odpovědět prostřednictvím 

počítače připojeného k internetu. Dotazník se zobrazuje jako webová stránka, na kterou se 

respondent dostane mnoha způsoby, např. reklama odkazující na vytvořený dotazník, odkaz 

zaslaný prostřednictvím e-mailu.[9] 
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4 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V rámci analýzy řešené problematiky bylo provedeno dotazníkové šetření, kterým byly 

zjišťovány komunikační a vzdělávací potřeby a názory ZP osob, na problematiku vzdělávání 

v předmětné oblasti. Dále byla provedena analýza prostředí vzdělávání a výchovy osob se ZP 

postižením v oblasti OOb pomocí SWOT analýzy.  

4.1 Analýza komunikačních potřeb zdravotně postižených osob 

Za účelem zjištění aktuálních komunikačních potřeb ZP osob, bylo provedeno již zmíněné 

dotazníkové šetření. Hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem tato skupina obyvatel 

získává informace z různých oblastí, jakými formami probíhá jejich sebevzdělávání, a které 

formy vzdělávání v předmětné oblasti by jim nejvíce vyhovovaly. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 26 respondentů z řad ZP osob. Z tohoto 

celkového počtu činilo 42 % sluchově postižených, 31 % zrakově postižených, 12 % 

s kombinovaným postižením, 8 % tělesně postižených, 4 % mentálně postižených a jiných 

postižení. 

Graf 1 - Struktura respondentů dle typu ZP 

 

 

 

 

 

Zrakové postižení
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Respondenti, kteří se zúčastnili tohoto šetření, byli převážně ve věku 15-20 let (46 %), 

v menší míře ve věku 27-49 let a 50-59 let (shodně 19 %) a nejméně bylo respondentů ve 

věku 60 let a více (8 %), 21-26 let a méně než 15 let (shodně 4 %). 

Graf 2 – Zastoupení věkových skupin 

 

Tohoto šetření se zúčastnilo 35 % respondentů z Prahy, 26 % z respondentů ze Středočeského 

kraje, 15 % z Pardubického kraje, 12 % z Moravskoslezského kraje, 8 % z Libereckého kraje, 

4 % z Jihočeského i Plzeňského kraje. 

Vyhodnocení otázek týkajících se přípravy ZP osob v oblasti OOb
5
 

Otázka č. 4 - Probíhá nebo již v minulosti proběhla Vaše příprava k ochraně při vzniku 

mimořádné události? 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 35 % respondentů, zbývajících 65 % respondentů 

odpovědělo záporně nebo nedovedlo na tuto otázku odpovědět.  

Otázka č. 4a - Pokud jste získali vědomosti, jak se chovat v případě vzniku mimořádné 

události, kde jste je získali? 

Tato otázka byla určena respondentům, kteří na předcházející otázku odpověděli kladně. 

Úkolem respondentů bylo vybrat z nabízených možností ty, kde získali vědomosti 

z předmětné oblasti. Z celkového počtu 35 % respondentů, kteří na předcházející otázku 

dopověděli kladně, 89 % označilo, že dané vědomosti získali ve škole. Dále 56 % vybralo 

internet, 33 % televize, 22 % zaměstnání a 11 % ostatní.  

Účastníci šetření, kteří na předchozí otázku neodpověděli kladně, ale přesto vyplnili tuto 

otázku, jsou uvedeni pouze v grafickém vyhodnocení obou otázek.  

                                                 

5
 U otázek č. 4a, 12 mohli respondenti označit více možností. 

méně než 15 let

15 - 20 let

21 - 26 let

27 - 49 let
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Z vyhodnocení otázek č. 4, 4a (viz. Graf 2) vyplývá, že informace z oblasti OOb byly získány 

především v rámci školní výuky, internetu nebo televizního vysílání. 

 

Graf 3 – Přehled zdrojů informací, ze kterých respondenti získali informace z oblasti OOb, 

dle typu odpovědi na otázku č. 4 

 

 

Otázka č. 10 - Máte zájem o vzdělávání (přípravu) k ochraně při vzniku mimořádné události? 

Z dat získaných tímto šetřením vyplývá, že 73 % respondentů je ochotno vzdělávat se 

v sebeochraně při vzniku MU. Pouhých 27 % o vzdělávání v této oblasti nemá zájem nebo 

neví, zda ano či ne. 

Otázka č. 11 - Víte jak se chovat při vzniku mimořádné události? 

Kladnou odpověď (ano), na tuto otázku označila nadpoloviční většina všech účastníků šetření 

(58 %), naproti tomu zbylých 42 % respondentů buď neví jak se chovat při vzniku MU, nebo 

nemají jednoznačnou odpověď. Z těchto odpovědí tedy vyplývá, že alespoň část ZP disponuje 

znalostmi z oblasti sebeochrany při vzniku MU. 

Otázka č. 12 - Jaký způsob (forma) přípravy k ochraně při vzniku mimořádné události, by 

Vám vyhovoval? 

V této otázce měli respondenti vybrat formy přípravy k ochraně při vzniku MU, které by jim 

nejvíce vyhovovali. Ze získaných dat vyplývá, že nejvíce žádanou formou jsou televizní 

pořady (54 %) následované praktickými kurzy a školní výukou (46 %), dále multimediální 
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prezentace přístupné z internetu (38%), informační letáky a besedy, přednášky (31 %). Pod 

hranicí třiceti procent se pak umístilo školení v zaměstnání (23 %) a přednášky v zájmových 

kroužcích (8 %). Vyhodnocení dle skupin ZP je znázorněno v grafu 4. 

Graf 4 - Vyhodnocení vhodných forem přípravy na MU členěn dle ZP 

 

 

Vyhodnocení otázek týkajících se komunikačních potřeb ZP osob
6
 

Otázka č. 6 - Jakou formu komunikace s okolím preferujete? 

Dle získaných dat, je nejvíce preferovanou formou komunikace ZP osob, které se účastnili 

šetření, mluvená řeč (96 %), odezírání (31 %), psané písmo a jiné (oboje 23 %), prstová 

abeceda (15 %), český znakový jazyk (12 %), Braillovo písmo (12 %). Preferované formy 

komunikace jednotlivých skupin ZP respondentů jsou znázorněny grafem 7.  

 

 

 

 

 

                                                 

6
 U otázek č. 6, 7a, 8, 9 měli respondenti možnost označit více odpovědí. 
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Graf 5 – Preferované formy komunikace jednotlivých skupin ZP 

 

 

Otázka č. 7 - Využíváte při komunikaci (získávání informací a sebevzdělávání) nějaké 

kompenzační pomůcky? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda při komunikaci a činnostech jako je sebevzdělávání, 

získávání informací různého typu, využívají ZP osoby nějaké kompenzační pomůcky. Tyto 

informace poslouží především pro výběr vhodných vzdělávacích materiálů. Ze všech 

účastníků šetření, využívá kompenzační pomůcky 65 %. Více informací, jaké konkrétní 

kompenzační pomůcky tyto osoby využívají, obsahuje následující otázka č. 7a. 

Otázka č. 7a - Pokud při komunikaci (získávání informací, sebevzdělávání) využíváte 

kompenzační pomůcky, označte jaké. 

Získaná data ukazují, že nejvíce zastoupenou kompenzační pomůckou, umožňující běžnou 

komunikace s okolím a k získávání informací, je osobní počítač vybavený speciální 

softwarem (53 %) a kochleární implantát (29 %). Mezi další kompenzační pomůcky, které ZP 

využívají, patří odečítače obrazovky (24 %), sluchadlo a braillský řádek (obě 18 %), lupové 

brýle a psací telefony (12 %). K nejméně zastoupeným pomůckám (6 %) patří, monokulár, 

televizní lupa, zvětšený černotisk, pražská tabulka. Zastoupení jednotlivých kompenzačních 

pomůcek dle skupin ZP osob je znárodněno v grafu 6. 
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Graf 6 - Zastoupení kompenzačních pomůcek využívaných různými skupinami ZP osob 

 

 

Otázka č. 8 - Vyberte z následujících možností ty, které využíváte při získávání informací 

různého typu (sebevzdělávání). 

V této otázce volilo 92 % respondentů možnost internet, což svědčí o vysokém využití tohoto 

zdroje ZP při hledání různých informací. Mezi další hojně využívaný zdroj informací patří 

knihy a časopisy (65 %), televize (58 %), denní tisk (50 %), školní výuka (42 %). Mezi méně 

využívané zdroje patří rádio (27 %), zájmové kroužky a jiné zdroje (8 %). 

Graf 7 – Přehled informačních zdrojů využívaných ZP osobami 
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Otázka č. 9 - Co Vám způsobuje největší obtíže při získávání informací, sebevzdělávání? 

Jak je patrné z grafu 8, největší obtíže při získávání informací a sebevzdělávání působí 

respondentům zejména nedostatek vzdělávacích materiálů uzpůsobených jejich 

komunikačním potřebám (50 %), dále pak špatná dostupnost služeb v oblasti vzdělávání (35 

%), komunikační bariéra (27 %). Přes 38 % respondentů na tuto otázku nedokázalo 

odpovědět.  

Graf 8 – Vyhodnocení faktorů způsobující ZP osobám obtíže při získávání informací 

 

Vyhodnocení ostatních otázek 

Otázka č. 5 - Navštěvujete nějakou organizaci sdružující zdravotně postižené? 

Na tuto otázku odpovědělo 69 % respondentů kladně, tedy že navštěvují organizaci sdružující 

ZP osoby a zbylých 31 % žádnou organizaci pro ZP nenavštěvuje. 

Z vyhodnocení všech výše zmíněných otázek vyplývá, že většina respondentů z řad ZP 

upřednostňuje komunikaci zejména mluvenou řečí, odezíráním, psaným písmem a v menší 

míře pomocí prstové abecedy, českého znakového jazyka, Braillova písma. Nejvíce 

využívaným informačním zdrojem ZP osob, které se zúčastnili šetření, je internet následovaný 

knihami, časopisy a televizí. Mezi kompenzační pomůcky využívané při komunikaci ZP, patři 

zejména osobní počítač vybavený speciálním softwarem (odečítače obrazovky, apod.), 

kochleární implantát, sluchadla a braillský řádek. Obtíže ZP při vzdělávání a získávání 

informací jsou způsobeny zejména nedostatečným počtem vzdělávacích materiálů 

uzpůsobených jejím komunikačním potřebám. Dále je patrné, že pokud již příprava ZP 

k sebeochraně při MU proběhla, bylo to převážně v rámci školní výuky a prostřednictvím 

internetu. Všichni respondenti projevili zájem o vzdělávání v předmětné oblasti.  

Komunikační bariéra (nepochopení,
nedorozumění, atd.)

Špatná dostupnost služeb v oblasti
vzdělávání

Nevím
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4.2 Analýza prostředí výchovy a vzdělávání zdravotně postižených osob 

v oblasti ochrany obyvatelstva 

Analýza byla provedena za účelem zjištění současné situace v problematice vzdělávání 

a výchovy ZP osob v oblasti OOb. K analýze prostředí řešené problematiky byla použita 

SWOT analýza. 

Informace potřebné k vypracování této analýzy byly získány v rámci studia odborné literatury 

a internetových zdrojů souvisejících s řešenou problematikou. Dále od HZS krajů, z vlastního 

průzkumu a také z již dříve provedených analýz, které jsou dostupné na internetu nebo v 

odborných pracích.  

K realizaci této analýzy byl využit specializovaný software [15], který byl součástí publikace 

s analytickými metodami [16]. 

V rámci analýzy vnitřního prostředí řešené problematiky byly postupně identifikovány silné 

stránky a slabé stránky. Následně bylo provedeno párové srovnání jednotlivých silných 

stránek, při kterém byla vybírána vždy ta důležitější z daného páru. Takto vybrané silné 

stránky pak byly zaznamenány do tabulky. Poté byl proveden součet, kolikrát byla vybraná 

silná stránka, zanesena do tabulky (viz Tabulka 5). Stejný postup byl proveden 

s identifikovanými slabými stránkami (viz Tabulka 7). 

Tabulka 4 - Identifikované silné stránky (upraveno dle [15]) 

 Seznam silných stránek 

A Vzdělávání ZP v rámci PVČ  většiny HZS krajů 

B Realizace výuky OČMU na speciálních školách 

C Spolupráce krajských úřadů se složkami IZS  

D Velké množství neziskových organizací sdružujících ZP osoby 

E Hojné využívání internetové sítě ZP osobami, jako hlavní zdroj informací 

 

 

 

 



35 

Tabulka 5 – Párové srovnání silných stránek (upraveno dle [15]) 

 A B C D E Počet priorit  Pořadí dle priority 

A  A A A A 4  A 

B   B B B 3  B 

C    C C 2  C 

D     E 0  E 

E      1  D 

Tabulka 6 - Identifikované slabé stránky (upraveno dle [15]) 

 Seznam slabých stránek 

A Chybějící systém vzdělávání ZP v oblasti OOb. 

B Nedostatek informačně-vzdělávacích materiálů vyhovujících komunikačním potřebám ZP. 

C Nevyhovující spolupráce s médii na celostátní úrovni. 

D Chybějící právní úprava vzdělávání ZP v oblasti OOb. 

E Nevyhovující spolupráce s neziskovými organizacemi sdružujícími ZP osoby. 

F Výuka problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rámci více předmětů. 

G Nedostatečná zpětná vazba. 

Tabulka 7 – Párové srovnání slabých stránek (upraveno dle [15]) 

 A B C D E F G Počet priorit  Pořadí dle priority 

A  A A D A A A 5  D 

B   B D B B B 4  A 

C    D E C G 1  B 

D     D D D 6  G 

E      E G 2  E 

F       G 0  C 

G        3  F 

 

Po analýze vnitřního prostředí řešené problematiky následovala analýza vnějšího prostředí, 

v rámci které byly identifikovány nejprve příležitosti a poté hrozby (viz Tabulka 8, 

Tabulka 10). Poté byl určen vliv každé příležitosti na základě bodového ohodnocení 

atraktivity jejího dopadu a pravděpodobnosti jejího výskytu (viz Tabulka 9). Závažnost 
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jednotlivých hrozeb byla určena na základě bodového ohodnocení závažnosti jejího dopadu a 

pravděpodobnosti jejich výskytu (viz Tabulka 11). Následný výpočet předpokládané úrovně 

rizika, byl proveden softwarem (odkaz) využitým při zpracovávání této analýzy. V případě 

úrovně rizika příležitostí došlo k součinu mezi atraktivitami dopadu příležitostí 

a pravděpodobnostmi výskytu příležitostí. Úroveň rizika hrozeb byla vypočtena součinem 

závažnosti dopadu a pravděpodobnosti výskytu hrozby. 

Tabulka 8 - Seznam příležitostí (upraveno dle [15]) 

 Seznam příležitostí 

A Vznik projektu „Školy v přírodě se záchranáři“ vhodného i pro speciální školy. 

B 
Narůstající zájem speciálních škol i organizací sdružujících ZP o programy zaměřené na 
vzdělávání ZP v OOb.  

C Stále se zvyšující zájem ZP osob o problematiku sebeochrany při MU. 

D Využití státních a evropských dotačních programů 

E Navázání širší spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi sdružujícími ZP osoby. 

F Umístění informací a informačních materiálů na webové portály zaměřené na ZP osoby 

G Rozšiřování zavedených vzdělávacích programů do speciálních škol (Hasík CZ, aj.). 

H Rozšiřování systémů informování ZP osob o MU a hrozícím nebezpečí, pomocí SMS zprávy 

Tabulka 9 - Určení přínosu příležitostí (upraveno dle [15]) 

Příležitost 
Aktivita 
dopadu 

Pravděpodobnost 
vzniku 

Úroveň 
přínosu 

 Seřazení dle úrovně 
přínosu 

A 4 5 20  A 

B 4 4 16  G 

C 4 3 12  B 

D 4 3 12  C 

E 3 3 9  D 

F 4 3 12  F 

G 4 4 16  E 

H 3 3 9  H 
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Počet 
Atraktivita dopadu 

příležitosti 

 

Počet bodů 
Pravděpodobnost výskytu 

příležitosti 

1 Zanedbatelná 1 Téměř nemožná (1 až 20 %) 

2 Málo významná 2 Výjimečně možné (21 až 40 %) 

3 Významná 3 Běžně možná (41 až 60 %) 

4 Velmi významná 4 Vysoce pravděpodobná (61 až 80 %) 

5 Zásadně významná 5 Hraničící s jistotou (51 až 100 %) 

Tabulka 10 - Seznam hrozeb (upraveno dle [15]) 

 Seznam hrozeb 

A Nedostatečné finanční zabezpečení stávajících i nově vznikajících projektů. 

B Podceňování přípravy ZP osob v oblasti OOb. 

C Slabé povědomí ZP osob o způsobu chování při vzniku MU 

D Nárůst obětí MU z řad ZP osob vlivem neznalosti základních informací z oblasti sebeochrany 

Tabulka 11 - Určení rizika hrozeb (upraveno dle [15]) 

Hrozba 
Závažnost 

dopadu 
Pravděpodobnost 

vzniku 
Úroveň 
rizika 

 Seřazení dle úrovně 
rizika 

A 5 3 15  A 

B 4 3 12  B 

C 3 3 9  C 

D 4 2 8  D 

 

Počet 
Závažnost dopadu 

hrozby 

 

Počet bodů 
Pravděpodobnost výskytu 

hrozby 

1 Zanedbatelná 1 Téměř nemožná (1 až 20 %) 

2 Málo významná 2 Výjimečně možné (21 až 40 %) 

3 Významná 3 Běžně možná (41 až 60 %) 

4 Velmi významná 4 Vysoce pravděpodobná (61 až 80 %) 

5 Zásadně významná 5 Hraničící s jistotou (51 až 100 %) 

 

Výsledky provedené analýzy vnitřního a vnějšího prostředí byly zaneseny do výsledkové 

matice (viz Tabulka 12).  Následně byla z těchto výsledků generována strategie využití 
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(SO strategie, viz Tabulka 13). Tato strategie využívá silných stránek ke zhodnocení 

příležitostí identifikovaných ve vnějším prostředí. 

Tabulka 12 – Faktory vnitřního a vnějšího prostředí seřazené na základě výsledků SWOT analýzy 

(upraveno dle [15]) 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Vzdělávání ZP v rámci PVČ  většiny HZS krajů 1. Chybějící právní úprava vzdělávání ZP v oblasti 
OOb 

2. Realizace výuky OČMU na speciálních školách 2. Chybějící systém vzdělávání ZP v oblasti OOb 

3. Spolupráce krajských úřadů se složkami IZS  3. Nedostatek informačně-vzdělávacích materiálů 

vyhovujících komunikačním potřebám ZP 

4. Hojné využívání internetové sítě ZP osobami, 
jako hlavní zdroj informací 

4. Nedostatečná zpětná vazba 

5. Velké množství neziskových organizací 
sdružujících ZP osoby 

5. Nevyhovující spolupráce s neziskovými  

organizacemi sdružujícími ZP osoby 

6. Nevyhovující spolupráce s médii na celostátní 
úrovni 

7. Výuka problematiky „Ochrana člověka za 
mimořádných událostí“ v rámci samostatného  

předmětu 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

Příležitosti Hrozby 

1. Vznik projektu „Školy v přírodě se záchranáři“ 
vhodného i pro speciální školy 

1. Nedostatečné finanční zabezpečení stávajících 
i nově vznikajících projektů. 

2. Narůstající zájem speciálních škol i organizací 
sdružujících ZP o programy zaměřené na 
vzdělávání ZP v OOb. 

2. Podceňování přípravy ZP osob v oblasti OOb. 

3. Rozšiřování zavedených vzdělávacích 
programů do speciálních škol (Hasík CZ, aj.) 

3. Slabé povědomí ZP osob o způsobu chování při 
vzniku MU 

4. Stále se zvyšující zájem ZP osob o 
problematiku sebeochrany při MU 

4. Nárůst obětí MU z řad ZP osob vlivem 
neznalosti základních informací z oblasti 
sebeochrany 

5. Využití státních a evropských dotačních 
programů 

6. Umístění informací a informačních materiálů 
na webové portály zaměřené na ZP osoby 

7. Navázání širší spolupráce s nestátními 
neziskovými organizacemi sdružující ZP osoby 
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8. Rozšiřování systémů informování ZP osob 
o MU, hrozícím nebezpečí pomocí SMS 

 

Z provedené analýzy vyplývá (viz Tabulka 12), že nejvýznamnější silnou stránkou zkoumané 

problematiky, je vzdělávání ZP v rámci PVČ  většiny HZS krajů a realizace výuky OČMU na 

speciálních školách. Mezi nejvýznamnější slabé stránky patří chybějící právní úprava 

vzdělávání ZP v oblasti OOb a chybějící systém vzdělávání ZP v oblasti OOb. K příležitostem 

s nejvyšší úrovní přínosu patří vznik projektu „Školy v přírodě se záchranáři“ vhodného i pro 

speciální školy, narůstající zájem speciálních škol i organizací sdružující ZP o programy 

zaměřené na vzdělávání ZP v OOb, rozšiřování zavedených vzdělávacích programů do 

speciálních škol (Hasík CZ, aj.). Nejzávažnější hrozbou dle úrovně rizika je nedostatečné 

finanční zabezpečení stávajících i nově vznikajících projektů. 

Tabulka 13 - SO strategie - „strategie využití“ (upraveno dle [15])  

Silné stránky (S)  Příležitosti (O) 

1 
Vzdělávání ZP v rámci PVČ většiny HZS krajů 

1 
Vznik projektu „Školy v přírodě se 
záchranáři“ vhodného i pro speciální školy. 

2 
Realizace výuky OČMU na speciálních 
školách 2 

Narůstající zájem speciálních škol i organizací 
sdružujících ZP o programy zaměřené na 
vzdělávání ZP v OOb. 

3 
Spolupráce krajských úřadů se složkami IZS 

3 
Rozšiřování zavedených vzdělávacích 
programů do speciálních škol (Hasík CZ, aj.) 

4 
Hojné využívání internetové sítě ZP 
osobami, jako zdroje informací 

4 
Stále se zvyšující zájem ZP osob 
o problematiku sebeochrany při MU. 

5 

Velké množství neziskových organizací 
sdružujících ZP osoby 

5 
Využití státních a evropských dotačních 
programů 

6 
Umístění informací a informačních materiálů 
na webové portály zaměřené na ZP osoby 

7 
Navázání širší spolupráce s nestátními 
neziskovými organizacemi sdružujícími ZP 
osoby. 

8 
Rozšiřování systémů informování ZP osob o 
MU, hrozícím nebezpečí pomocí SMS 
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Kombinace  Popis vytvořených SO strategií 

S4+O6 
Spoluprácí s informačními portály zaměřenými na ZP osoby, při šíření informací 
z oblasti OOb, lze docílit navýšení počtů ZP osob znalých způsobů chování při MU.  

S2 +O1 
Speciální školy v rámci výuky problematiky OČMU mohou využít nabídky projektu 
„Školy v přírodě se záchranáři“ a umožnit tak žákům rozšíření získaných znalostí i 
jejich praktické využití za pomoci profesionálních instruktorů.  

S1+O7 
Využitím zkušeností ze vzdělávání ZP osob v rámci PVČ HZS krajů při spolupráci na 
přípravě ZP osob s neziskovými organizacemi sdružujícími ZP osoby, lze uspokojit 
zájem této skupiny osob o problematiku sebeochrany při MU. 

S1+S6+O3+O5 
Navázáním širší spolupráce HZS krajů s nestátními neziskovými organizacemi 
sdružujícími ZP osoby, kterých je velké množství, lze uspokojit narůstající zájem ZP, 
o problematiku sebeochrany při MU a další informace z oblasti OOb. 

 

Navržené strategie naznačují možný vývoj v oblasti vzdělávání ZP osob v OOb. Tyto 

strategie budou zohledněny v návrhové části této práce, při zpracovávání programu výchovy 

a vzdělávání ZP občanů v oblasti OOb. 

4.3 Dílčí závěr 

Problematika vzdělávání ZP v oblasti OOb není v současné době řešena na takové úrovni, 

jakou by si zasloužila. Tento stav je dán především nízkou spoluprácí jednotlivých subjektů 

při přípravě těchto osob a také přehlížením jejich specifických nároků na vzdělávací materiály 

a formy. Výsledky získané provedenými analýzami tedy naznačují, jakým směrem by se 

měla oblast vzdělávání zdravotně postižených osob v ochraně obyvatelstva ubírat. Jedná se 

zejména o využívání, ZP osobami preferovaných forem a způsobů vzdělávání při jejich 

vzdělávání. Pomocí navržených strategií a stále narůstajícího zájmu ZP o předmětnou oblast, 

by mohl být překonán dosavadní nepříznivý stav v řešené problematice.  
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5 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY 

Na základě vyhodnocení získaných faktů o komunikačních potřebách, které osoby se ZP 

využívají při získávání informací, komunikaci a sebevzdělávání, budou v následujícím textu 

navrženy vhodné formy vzdělávání a uzpůsobení vzdělávacích materiálů využívaných při 

vzdělávání této specifické skupiny osob. 

5.1 Úpravy stávajících informačně-vzdělávacích materiálů 

Jak již v této práci bylo zmíněno, v současné době jsou pro vzdělávání ZP osob dostupné 

materiály vhodné převážně pro osoby bez ZP případně jen pro vybrané typy ZP. Pro 

odstranění komunikační bariéry způsobené nevhodností těchto materiálů, je nutné provést 

vhodné úpravy dle komunikačních potřeb jednotlivých typů ZP nebo vytvořit materiály nové, 

které budou vhodné pro osoby s rozdílným ZP. Z důvodu přehlednosti jsou návrhy možných 

změn, které by výrazně usnadnili využívání daných materiálů i osobám se ZP, sepsány 

formou tabulky (Tabulka 14).  

Z Tabulky 14 je patrné, že současné informačně-vzdělávací matriály musí být vhodně 

upraveny zejména pro potřeby zrakově a sluchově postižených. Jedná se o úpravy týkající se 

doplnění mluveného nebo textového komentáře (audiovizuální materiály), které mají za úkol 

vhodně zastoupit chybějící smysly (zrak, sluch).  
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Tabulka 14 - Přehled návrhů úprav dostupných vzdělávacích materiálů 

Vzdělávací materiály Vhodná úprava dle typu ZP 

Tištěná Zrakové Sluchové Mentální Tělesné Kombinované 

Příručky  

 

Převod do mluvené podoby (CD, 
kazety)  

Doplnění informací z OOb, ve 
vztahu k tomuto typu ZP 

Opatřit vhodnými grafickými 
prvky za účelem doplnění a 
vizuálního upřesnění dané 
problematiky, pasáže textu, atd. 

Doplnění informací z OOb, ve 
vztahu k tomuto typu ZP 

Zjednodušení textů, 
doplnění grafickými 
prvky pro názorné 
vysvětlení problematiky. 

Doplnění informací 
vztahujících se k danému 
typu ZP 

Bez 
nutnosti 
úprav 

 

Převod do 
mluvené podoby 
(CD, kazety) 

Doplnění 
informací 

Letáky a další drobné 
informační materiály 

Tisk v Braillově písmu Tisk v Braillově 
písmu 

Elektronická  

Audiovizuální materiály  

(video spoty, 
interaktivní kurzy, 
prezentace, hry, atp.) 

Doplnění mluveným 
komentářem podrobně 
vysvětlujícím děj, situaci; 

Nahrazení nebo doplnění 
grafických prvků textovým 
popisem. 

Doplnění informací vztahujících 
se k danému typu ZP 

Doplnění titulků, překladem do 
ČZJ; 

Zvukové záznamy opatřit 
textovou alternativou; 

Doplnění informací vztahujících 
se k danému typu ZP 

Doplnění grafickými 
prvky, méně textových 
částí.  

Doplnění informací 
z OOb, ve vztahu k 
tomuto postižení. 

 

Bez 

nutnosti 

úprav 

Kombinace úprav 
pro zrakové i 
sluchové 
postižení 

Informace v textové 
podobě 

(obsah webových 
stránek, dokumenty, 
atp.) 

Úprava webových stránek dle 
metodik přístupnosti pro 
zrakově postižené (Blind 
friendly, W3C, ad.). 

Doplnění informací vztahujících 
se k danému typu ZP 

Doplnění názornými grafickými 
prvky, pomáhajícími pochopení 
daného textu. 

Doplnění informací vztahujících 
se k danému typu ZP 

Doplnění grafickými 
prvky. 

Zjednodušení obsahu 
textů, poskytovaných 
informací. 

Kombinace úprav 
pro zrakové i 
sluchové 
postižení 
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5.2 Návrhy na zlepšení způsobů vzdělávání zdravotně postižených osob 

v oblasti ochrany obyvatelstva 

Internet, jako hlavní zdroj informací - vzhledem k velkému počtu ZP využívajících toto 

médium jako hlavní zdroj informací, bylo by vhodné stávající webové stránky obsahující 

informace z oblasti OOb zpracovat dle některé z metodik přístupnosti webových stránek pro 

ZP osoby (např. projekt Blind Friendly [44]). Dále by měly být informace z předmětné oblasti 

obsahově upraveny a uzpůsobeny dle komunikačních potřeb ZP osob. Na webové stránce by 

měli být poskytované informace dostupné ve formě textu, zvukového souboru s namluvenými 

informacemi z původní textové podoby. Dále by měly být informace ve formě textu doplněny 

vhodným grafickým doprovodem.  

Internetová síť poskytuje svým uživatelům nepřeberné množství informací. Tyto informace 

jsou kromě běžných webových portálů, které nejsou zaměřeny na vymezené skupiny 

uživatelů, také na informačních portálech určených přímo pro ZP. Takto specificky zaměřené 

portály shromažďují informace, které se týkají osob se ZP na jednom místě. Jedná se 

o informace z oblastí sociálních služeb, legislativy, pracovních příležitostí, zábavy, atd. Pro 

ZP osoby je tedy relativně snadné dostat se k jakýmkoliv informacím, které je zajímají. Bylo 

by tedy vhodné, umístit na tyto portály informačně-vzdělávací materiály uzpůsobené 

komunikačním potřebám jednotlivých skupin ZP osob a také na nich zveřejnit informace 

z oblasti sebeochrany určené ZP. 

E-learning - jako jedna z možných forem působení na ZP osoby v oblasti vzdělávání je tzv. 

e-learning. Jedná se o vzdělávací proces, který využívá výpočetní techniku a internetovou síť.  

Příprava touto formou je vhodná především pro svoji dostupnost každému uživateli internetu. 

Bylo by vhodné vytvořit kurz poskytující ucelené informace z oblasti OOb. Kurz by měl být 

dostupný ve verzích vhodných pro jednotlivé typy ZP.  

Televizní vysílání - jelikož v současné době není na televizních stanicích s celostátní 

působností, vysílán žádný pořad zaměřený na problematiku OOb, bylo by vhodné takovýto 

pořad vytvořit. Mělo by se jednat o krátkometrážní pořad, který by stručnými audiovizuálními 

klipy informoval o základních věcech z oblasti OOb. Pořad by měl být svým zpracováním 

vhodný pro všechny skupiny ZP osob. Z tohoto důvodu by měly být informace podávány 

zábavnou a jednoduchou formou, doplněny titulky, překladem do znakového jazyka 

a vhodným mluveným doprovodem popisujícím dění na obrazovce.  
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Další možností v rámci spolupráce s TV stanicemi jsou pravidelné informační vstupy 

příslušníků složek IZS v rámci pořadů, které poskytují divákům informace z více oblastí. 

Mezi tyto pořady patří např. Dobré ráno, Sama doma, Snídaně s Novou nebo pořady 

zaměřené přímo na ZP osoby, jako je Klub neslyšících.  

Tiskové materiály - Za účelem zlepšení informovanosti ZP osob v oblasti OOb, by bylo 

vhodné navázat spolupráci s vydavateli tiskovin určených osobám se ZP. Tiskovin, které jsou 

vydávány pro ZP osoby, existuje celá řada např. časopis pro sluchově postižené [81] „Gong“, 

nebo „Zora“ pro zrakově postižené osoby. Všechny tiskové materiály jsou distribuovány ve 

formách vyhovujících té dané skupině ZP osob, kterým jsou primárně určeny.  Informace by 

mohly být do časopisu začleněny v rámci přílohy nebo jako samostatná rubrika, která by se na 

předem dohodnutý časový úsek, stala trvalou součástí každého čísla. 

Přednášky, besedy - Přednášky pořádané různými subjekty za účelem seznámení ZP osob se 

základními informacemi z OOb, jako je např. sebeochrana při vzniku MU,by měly být 

prezentovány formami vhodnými pro ZP osoby. Při realizaci přednášky nebo besedy pro 

osoby se sluchovým postižením by bylo vhodné využívat technická zařízení umožňující 

simultánní přepis mluvené řeči do textové podoby promítané na plátno nebo na přenosné 

přístroje zapůjčené účastníkům přednášky (např. jako je Polygraf využívaný MU v Brně)[69]. 

Dále by nemělo chybět tlumočení do českého znakového jazyka (případně vizualizace 

mluvené češtiny)nebo textový doprovod promítaný během výkladu přednášejícího, případně 

titulky. Pro osoby se zrakovým postižením by bylo vhodné využívat i názorné pomůcky (2D, 

3D modely) těch věcí, které jsou těžko pochopitelné bez vizuálního zobrazení. Je-li v rámci 

přednášky či besedy promítán audiovizuální materiál, měl by být doprovázen vhodným 

komentářem detailně popisujícím vzniklé situace nebo děj, který právě probíhá na obrazovce 

(plátně). Obsah přednášek, besed by měl být upraven s ohledem na věk účastníků. 

Praktické kurzy – pro lepší uložení získaných informací z OOb do povědomí ZP osoby by 

bylo vhodné pořádat více praktických kurzů, cvičení zaměřených na využití získaných 

znalostí v praxi. Tyto kurzy by měly být pořádány v pravidelně se opakujících cyklech, a to 

ve spolupráci s HZS a dalšími složkami IZS.   

Školní výuka – vhledem k rozčlenění výuky problematiky OČMU do více předmětů, což 

může způsobovat necelistvost a nenávaznost získaných informací, by bylo vhodné vytvoření 

samostatného předmětu a veškeré informace týkající se OČMU vyučovat v rámci tohoto 

předmětu.  
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5.3 Návrh struktury programu vzdělávání a výchovy zdravotně postižených 

občanů v oblasti ochrany obyvatelstva 

Na základě výsledků analýz, které byly v rámci této práce provedeny za účelem zmapování 

aktuální situace v řešené problematice, byl vytvořen návrh programu vzdělávání a výchovy 

zdravotně postižených občanů v oblasti ochrany obyvatelstva (dále jen program).  

5.3.1 Právní úprava 

Povinnosti související s přípravou a vzděláváním ZP osob v oblasti OOb budou definovány 

a začleněny do stěžejních legislativních dokumentů, které přímo zaštitují nebo se dotýkají 

oblasti OOb v České republice.  Jedná se o následující dokumenty: 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému; 

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon); 

- Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatel; 

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; 

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. 

Kromě zmíněných právních norem by měla být tato problematika začleněna do nové 

koncepce ochrany obyvatelstva. 

5.3.2 Cíle programu výchovy a vzdělávání zdravotně postižených občanů v 

ochraně obyvatelstva 

Cílem tohoto programu je stanovit jednotný přístup k problematice vzdělávání ZP osob 

v oblasti OOb. Dále je cílem tohoto programu stanovení vhodných výukových materiálů, 

vzdělávacích forem odvíjejících se od specifických potřeb ZP osob, povinností subjektů, které 

se na vzdělávání ZP osob budou podílet a také způsoby kontrolní činnosti při plnění 

a realizace tohoto programu. 

5.3.3 Cílové skupiny 

Tento program je určen osobám se zdravotním postižením pobývajících na území České 

republiky. Jedná se především o osoby se zrakovým postižením, sluchovým postižením, 

mentálním postižením, tělesným postižením a osoby s kombinací zmíněných postižení. 
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5.3.4 Způsob přístupu k jednotlivým cílovým skupinám ZP osob 

Zvolením vhodného přístupu při jednání nebo komunikaci s osobami se zdravotním 

postižením je možné překonat jejich počáteční nedůvěru a navodit přátelskou atmosféru, při 

které jsou tyto osoby ochotny pozorněji naslouchat. Přístup k ZP osobám se výrazně či méně 

výrazně odlišuje především v závislosti na typu ZP postižení nebo věku. V následující části 

této kapitoly jsou obsažena doporučení, jak přistupovat k osobám s různým ZP.  

Osoby se sluchovým postižením 

Při komunikaci se sluchově postiženým jedincem je nutné vyslovovat srozumitelně beze změn 

hlasitosti a rychlosti řeči, ústa by neměla být zakryta rukou nebo jiným způsobem z důvodu 

znesnadnění odezírání. Komunikace se sluchově postiženým vyžaduje klidný přístup. 

Důležité je udržovat oční kontakt, komunikovat výhradně v pozici tváří v tvář. Komunikaci 

by neměla být rušena hlasitými zvuky, hudbou, která by mohla znesnadnit porozumění 

sdělovaným informacím. Pro efektivní komunikaci je vhodné pravidelně ověřovat, zda 

jedinec porozuměl všem informacím. V případě neporozumění je nutné informace zopakovat, 

nebo změnit stavbu vět, zvolit vhodnější slova. V rámci komunikace s více sluchově 

postiženými by měla být rozpoutána diskuze se snahou aktivně do ní zapojit všechny 

účastníky. V rámci zefektivnění komunikace je přínosné využít komunikační systémy, které 

SP nejvíce vyhovují (znakový jazyk, atd.). [11],[20],[29],[58],[65]  

Osoby se zrakovým postižením 

Při jednání se zrakově postiženým jedincem je třeba brát v potaz fakt, že při poruše zrakového 

vnímání je snížena nebo úplně chybí (dle stupně zrakového postižení) schopnost vizuálního 

rozpoznávání tvarů, lokalizace objektů v prostoru, rozlišení objektů, vnímání vzdálenosti, 

hloubky prostoru, vnímání kontrastu atd. Z tohoto důvode je nutné tyto osoby podrobně 

seznámit, popsat jim prostor, ve kterém se nacházejí. Komunikace se zrakově postiženým 

jedincem by měla probíhat výhradně tváří v tvář, měl by být udržován oční kontakt, veškeré 

pokyny je nutné přesně vyjádřit. [36],[37],[58],[60],[85] 

Osoby s mentálním postižením  

Tato skupina osob je charakteristická omezeními intelektových funkcí a adaptačního chování. 

Zmíněná omezení se projevují především sníženou schopností vnímat v abstraktních pojmech 

a orientace v sociálních a praktických adaptačních dovednostech. Tyto skutečnosti je při 

kontaktu s mentálně postiženými osobami nutné respektovat.  Tyto osoby vyžadují vlídný 
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a klidný přístup.  Důležitým prvkem při přístupu k osobám s mentálním postižením, je 

vytvoření důvěry a pocitu bezpečí. Při komunikaci těmito osobami je podstatné nejednat 

s nimi jako s dětmi (pokud se nejedná o dítě), ale přistupovat k nim adekvátně jejich věku.  

Dále je při rámci komunikace s těmito jedinci vhodné udržovat přiměřený oční kontakt, 

mluvit srozumitelně a pomalu, pravidelně dávat najevo svůj zájem, myšlenky formulovat co 

nejpřesněji, vyvarovat se používání cizích slov a složitých souvětí, poskytovat informace 

v přiměřeném množství. Pro ověření pochopení sdělených informací, ze strany mentálně 

postižené osoby je vhodné pravidelné ověřování, v případě neporozumění, je nutné sdělení 

zopakovat, volit lepší formulaci vět. Pokud je při komunikaci s mentálním postižením 

jedincem, přítomen doprovod, komunikujte výhradně s daným jedincem, na doprovod se 

obracejte jen, pokud je to nutné. [32],[58],[60] 

Osoby s tělesným postižením 

Při komunikaci a jednání s osobami se tělesným postižením je vhodné zjistit jejich 

komunikační omezení a přizpůsobit tomu i způsob komunikace. Velmi důležité je brát jedince 

s tělesným postižením, jako sobě rovného, respektovat ho, nebrat jeho handicap jako něco co 

jej odlišuje. Jedinec s tělesným postižením by měl být brán jako soběstačný.  Dále je při 

jednání s těmito osobami nevhodné projevovat přehnané reakce způsobené pohledem na 

tělesně postiženého (přehnaná lítost, opovržení, posměch, atd.). Pokud je při komunikaci s 

tímto jedincem, přítomen doprovod, komunikujte výhradně s daným jedincem, na doprovod 

se obracejte jen, pokud je to nutné. [4],[58],[60] 

Osoby s kombinovaným postižením 

Komunikace s osobami, které mají duální postižení, jako jsou kombinace sluchového-

zrakového postižení; tělesného-mentálního postižení, atd. by měla probíhat v duchu výše 

zmíněných zásad. [19] 

5.3.5 Technické požadavky na vzdělávací materiály a prostory 

Veškeré výukové materiály sloužící k vzdělávání ZP osob v oblasti OOb by měly být 

vytvořený v provedení odpovídajícím komunikačním potřebám ZP osob. V následujícím části 

této kapitoly jsou obsaženy hlavní požadavky týkající se technického zpracování jednotlivých 

výukových materiálů, rozděleny dle typu ZP osob. Mělo by být stanoveno standardní 

vybavení prostor využívaných při realizaci tohoto programu. 
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Výukové materiály pro zrakově postižené - by měly být zpracovány v audio verzi nebo 

textové verzi s bohatým grafickým doprovodem. Videomateriály by měly být opatřeny 

vhodným mluveným komentářem, vysvětlující a popisující veškeré dění na obrazovce. Pro 

lepší pochopení a představení si obtížně popsatelných věcí, by měly být využívány reliéfní 

modely nebo 3D modely daných věcí.   

Výukové materiály pro sluchově postižené - by měly být převážně vizuálního charakteru, 

jako jsou video materiály doplněné titulkami a simultánním překladem do znakového jazyka. 

Veškeré textové matriály by měly obsahovat grafické prvky, zjednodušující pochopení 

informací obsažených v textu.  

Výukové materiály pro tělesně postižené - by měly být stejného charakteru jako materiály 

využívané při vzdělávání osob bez zdravotního postižení.  

Výukové materiály pro mentálně postižené - by měly tvořit převážně materiály 

v jednoduchém zpracování, kde jsou informace předávány prostřednictvím názorných 

obrázků. Mezi výukovými materiály pro tuto skupinu obyvatel by měly být zastoupeny 

i video materiály, multimediální materiály v animované podobě poskytující stručné a lehce 

pochopitelné informace z oblasti OOb. 

Výukové materiály pro osoby s kombinovaným postižením - zejména pro hluchoslepé 

osoby by měly být v elektronické podobě z důvodu lepší dostupnosti a možnosti využití 

vhodných kompenzačních pomůcek (odečítače obrazovky s výstupem na braillský řádek, 

softwarové lupy, atd.).  Výukové materiály pro osoby s kombinací tělesného a mentálního 

postižení by měly být zpracovány ve stejném provedení jako pro mentálně postižené osoby. 

Technické prostředky pro podporu vzdělávání ZP osob 

Prostory využívané ke vzdělávání ZP osob v předmětné oblasti by měly být vybaveny 

následujícími technickými prostředky zajišťující bezbariérovou vzdělávací činnost. Mezi tyto 

prostředky patří indukční smyčka, dataprojektor (TV), mobilní čtecí zařízení. 

5.3.6 Přehled vhodných forem působení na jednotlivé skupiny zdravotně 

postižených osob 

V této kapitole jsou navrženy způsoby a formy vzdělávání, které jsou vhodné pro jednotlivé 

skupiny ZP osob.  Jednotlivé formy jsou uvedeny v Tabulce 15.  
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Děti a mládež by měly být vzdělávání v předmětné oblasti především v rámci školní výuky, 

která by měla být doplněna dalšími vhodnými vzdělávacími formami (viz Tabulka 15). 

Obyvatelstvo z řad dospělých a seniorů by mělo být v předmětné oblasti vzděláváno zejména 

prostřednictvím televizních pořadů zabývajících se oblastí OOb, e-learningu, a praktických 

kurzů.  
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Tabulka 15 - Přehled vhodných forem vzdělávání ZP osob 

 Zrakově postižení Sluchově postižení Mentálně postižení Tělesně postižení Osoby 
s kombinovaným 

postižením 

Dospělí a senioři Multimediální programy, 
prezentace (zejména 
audio verze) 

Multimediální programy, 
prezentace 

Multimediální 
prezentace 

Multimediální programy, 
prezentace 

Multimediální programy, 
prezentace (zejména 
audio verze) 

Články v tiskovinách pro 
ZP 

Články v tiskovinách pro 
ZP 

Články v tiskovinách pro 
ZP 

Články v tiskovinách pro 
ZP 

Články v tiskovinách pro 
ZP 

E-learningové kurzy E-learningové kurzy - E-learningové kurzy E-learningové kurzy 

Praktický kurz Praktický kurz Praktický kurz Praktický kurz Praktický kurz 

Televizní pořady Televizní pořady Televizní pořady Televizní pořady Televizní pořady 

Přednášky, besedy Přednášky, besedy Přednášky, besedy Přednášky, besedy Přednášky, besedy 

Internetové prezentace, 
stránky obsahujíc 
informace z OOb 

Internetové prezentace, 
stránky obsahujíc 
informace z OOb 

- 
Internetové prezentace, 
stránky obsahujíc 
informace z OOb 

Internetové prezentace, 
stránky obsahujíc 
informace z OOb 

Interaktivní výukové 
kurzy (jen některé typy) 

Interaktivní výukové 
kurzy 

Interaktivní výukové 
kurzy 

Interaktivní výukové 
kurzy 

Interaktivní výukové 
kurzy 

Exkurze, ukázky činnosti 
složek  IZS 

Exkurze, ukázky činnosti 

složek  IZS 

Exkurze, ukázky činnosti 

složek  IZS 

Exkurze, ukázky činnosti 

složek  IZS 

Exkurze, ukázky činnosti 

složek  IZS 

- Video spoty, klipy Video spoty, klipy Video spoty, klipy - 

Děti a mládež  
(další formy jako 
u dospělých) 

Školní výuka Školní výuka Školní výuka Školní výuka Školní výuka 

Vědomostní soutěže Vědomostní soutěže Vědomostní soutěže Vědomostní soutěže Vědomostní soutěže 

Praktický kurz, tábory, 

školy v přírodě 

Praktický kurz, tábory, 

školy v přírodě 

Praktický kurz, tábory, 

školy v přírodě 

Praktický kurz, tábory, 

školy v přírodě 

Praktický kurz, tábory, 

školy v přírodě 
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5.3.7 Obsahové zaměření 

Jednotlivé zájmové oblasti, se kterými budou osoby se ZP seznamovány, by měly obsahovat 

kromě informací obecného charakteru, také informace týkající se konkrétních ohrožení 

hrozících v místě bydliště (kraji) ZP osob a způsobů přípravy a jejich zvládání.  

Poskytované informace by měly být upraveny dle potřeb jednotlivých skupin ZP osob.  

Mimořádné události 

Tato oblast by měla zahrnovat všeobecné informace týkající se mimořádných událostí, jako 

jsou druhy MU, způsoby chování a sebeochrany při vzniku MU, způsoby prevence). Dále by 

zde měly být obsaženy informace týkající se konkrétního druhu ohrožení na území kraje 

(v místě bydliště), kde se ZP osoba zdržuje, trvalé bydlí. 

Ochrana obyvatelstva 

Informace v rámci této oblasti by se měly týkat varování (tj. zabezpečení varování, způsoby 

varování dle typu ZP, možnost varování prostřednictvím SMS zpráv, varovný signál a ostatní 

signály), evakuace (tj. co dělat po vyhlášení evakuace; kde se získat informace o nařízené 

evakuaci; co má obsahovat evakuační zavazadlo; zásady opuštění bytu; atd.), individuální 

ochrany (prostředky improvizované ochrany; atd.). 

Integrovaný záchranný systém 

Tato zájmová oblast by měla obsahovat informace o jednotlivých složkách IZS, popis jejich 

činnosti, představení hasičů, policistů, záchranářů. 

Linky tísňového volání 

Do této oblasti by měly být zahrnuty informace o tísňových linkách, tísňových číslech 

určených osobám s různým druhem ZP a způsob jejich použití (zejména sluchově postižení, 

sms), územní platnost tísňových čísel. 

První pomoc 

V této oblasti by měly být obsaženy informace o poskytování první pomoci. 

Dále by v tomto programu měly být představeny informační zdroje, které obsahují materiály 

a  informace z oblasti ochrany obyvatelstva a jsou uzpůsobeny komunikačním potřebám ZP. 
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5.3.8 Realizace programu a vymezení odpovědností 

Program by měl být realizován na centrální úrovni za spolupráce obecních úřadů, GŘ HZS 

ČR, HZS krajů, JSDH, speciálních škol a nevládních neziskových organizací sdružující ZP 

osoby. V rámci spolupráce s neziskovými organizacemi by měly být osloveny zejména ty, 

které mají zastoupení ve většině krajských měst (např. TyfloCentrum, Česká unie neslyšících, 

atp.). Vzdělávání ZP na základě tohoto programu by mělo být zajišťováno vyškolenými 

instruktory z řad příslušníků HZS kraje, JSDH, pedagogických pracovníků speciálních škol 

nebo zaměstnanců neziskových organizací. Příprava zmíněných instruktorů pro práci se ZP 

osobami, by měla být prováděna ve spolupráci s odborníky z oblastí speciální pedagogiky
7
. 

Pro podporu činnosti instruktorů by měly být vydávány vhodně technicky zpracované 

vzdělávací materiály (viz kapitola 5.3.5). 

Realizace programu by měla probíhat ve třech cyklech, každý v délce čtyř měsíců. První 

cyklus by se soustředil na cílové skupiny dětí, mládeže a seniorů z řad ZP osob. Druhý cyklus 

by byl zaměřen na dospělé v produktivním věku a třetí cyklus by zahrnoval všechny zmíněné 

skupiny. V rámci každého cyklu by probíhala výuka příslušných zájmových oblastí, která by 

byla kombinována teoretickou a praktickou výukou spojenou s testováním a praktickým 

využitím získaných informací.   

Úkoly jednotlivých subjektů související s realizací programu 

Obecní úřady - zajišťují vhodné prostory s  technickým zázemím pro bezbariérovou 

komunikaci ZP osob. V případě potřeby zajišťuje tlumočnické služby do znakového jazyka. 

Navazují spolupráci s neziskovými organizacemi sdružující ZP.  

GŘ HZS ČR - zajišťuje vydávání vzdělávacích materiálů, v součinnosti s MV zabezpečuje 

realizaci tohoto programu a kontrolní činnost. 

HZS krajů - poskytuje zaměstnance s odpovídající kvalifikací, zajišťuje školení nových 

instruktorů z řad svých zaměstnanců, členů JSDH a vybraných zaměstnanců obecních úřadů a 

neziskových organizací. 

Nestátní neziskové organizace sdružující ZP osoby - poskytují poradenskou činnost v oblasti 

přístupu k ZP osobám, kompenzační pomůcky. Spolupracují s dalšími subjekty podílející se 

na realizaci tohoto programu při přípravě ZP osob. 

                                                 

7
Speciální pedagogika je obor zabývající se zákonitostmi rozvoje, výchovy, vzdělávání a přípravy pro pracovní 

a společenské začlenění zdravotně a sociálně znevýhodněných jedinců. 
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Za realizaci tohoto programu je odpovědné Ministerstvo vnitra ve spolupráci s GŘ HZS ČŘ 

a obecními úřady. 

5.3.9 Způsoby kontroly 

Kontrolu plnění cílů tohoto programu bude zajišťovat Ministerstvo vnitra ve spolupráci s GŘ 

HZS ČR. Informace týkající realizace tohoto programu na jednotlivých úrovních (školy, 

organizace sdružující ZP, HZS), budou zjišťovány formou celoplošných statistických šetření, 

která budou realizována jednou za dva roky. Tato šetření bude provádět Český statistický úřad 

ve spolupráci s ministerstvem vnitra. 

5.4 Dílčí závěr 

V této kapitole byla zaměřena pozornost na návrhy, které by umožnily celkové zlepšení 

současného stavu řešené problematiky.  Jednalo se o navržení vhodných úprav současných 

vzdělávacích materiálů, které nevyhovují potřebám ZP osob.  Dále zde byla navržena zlepšení 

způsobů a forem vzdělávání ZP v oblasti OOb, zejména v oblasti médií a internetu. V závěru 

této kapitoly byl proveden návrh programu výchovy a vzdělávání ZP občanů v oblasti 

ochrany obyvatelstva, který obsahuje kromě návrhu možné právní úpravy, vymezení cílů 

a cílových skupin, kterým je primárně určen, také doporučení týkající se vhodného přístupu 

k jednotlivým skupinám ZP osob, technických požadavků na vzdělávací materiály, vhodných 

forem vzdělávání jednotlivých cílových skupin, obsahového zaměření výuky a způsobu 

realizace vzdělávání ZP v rámci navrženého programu. Dále tento návrh obsahuje vymezení 

úkolů a odpovědností subjektů podílejících se na realizaci programu výchovy a vzdělávání ZP 

občanů v oblasti OOb, způsob kontrolní činnosti zajišťující adekvátní zpětnou vazbu. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání ZP občanů v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu závažných mimořádných událostí, je 

vzdělávání obyvatel v oblasti OOb, zejména těch se specifickými nároky, velmi důležité. 

Z tohoto důvodu je třeba přijat vhodná opatření, která budou směřovat ke zlepšení této 

problematiky. 

V teoretickém vymezení řešené problematiky byly vysvětleny základní pojmy týkajících se 

vzdělávání a výchovy zdravotně postižených občanů v oblasti ochrany obyvatelstva. Byla 

popsána současná situace týkající se právní úpravy řešené problematiky. Pro podrobnější 

pochopení problematiky byly popsány jednotlivé typy zdravotního postižení a jejich 

komunikační potřeby. Dále byl popsán současný stav v řešené problematice. 

V rámci analytické části této práce byla provedena analýza komunikačních potřeb zdravotně 

postižených osob, pomocí dotazníkového šetření a analýza prostředí vzdělávání a výchovy 

zdravotně postižených osob v oblasti ochrany obyvatelstva. Z provedených analýz vyplynulo, 

že nejvíce využívaným způsobem komunikace ZP osob je mluvená řeč, odezírání, psané 

písmo. Dále bylo zjištěno, že informace z oblasti OOb většina ZP osob získala v rámci školní 

výuky a z internetu. Dalším zjištěním vyplývajícím z analýz bylo, že nejvíce využívaným 

zdrojem informací ZP osob je internet a nejvíce preferovanými formami vzdělávání jsou 

televizní pořady, praktický výcvik a školní výuka. Z těchto zjištění tedy vyplynulo, že při 

vzdělávání ZP osob v oblasti OOb, by měly být využívány moderní informační zdroje. 

Z provedené analýzy prostředí vzdělávání a výchovy ZP v předmětné oblasti vyplynulo, že 

nejzávažnějším nedostatkem je chybějící právní úprava spolu s chybějícím systémem 

vzdělávání ZP v oblasti OOb a také nedostatečné finanční zabezpečení stávajících i nově 

vznikajících projektů.   

Stěžejní částí této práce byl návrh programu vzdělávání a výchovy zdravotně postižených 

občanů v oblasti ochrany obyvatelstva, který by měl být klíčovým materiálem sjednocujícím 

postupy při vzdělávání ZP osob v předmětné oblasti na celostátní úrovni. Dále byla v závěru 

této práce navržena vhodná zlepšení současné situace v oblasti vzdělávání ZP v OOb. 

Hlavním teoretickým přínosem této práce je provedení analýza vnitřního a vnějšího prostředí 

oblasti vzdělávání a výchovy ZP občanů v OOb a navržení vhodné strategie, která může 

sloužit jako vize dalšího rozvoje řešené problematiky. 
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Praktickým přínosem této práce je vytvoření návrhu programu výchovy a vzdělávání 

zdravotně postižených občanů v oblasti ochrany obyvatelstva, který lze využít jako výchozí 

pomůcku při návrhu systémového řešení problematiky vzdělávání ZP občanů v oblasti OOb. 

Dalším praktickým přínosem této práce je vytvoření návrhů možných zlepšení současné 

situace v řešené problematice. 
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1. Vyberte typ Vašeho postižení * 

 Zrakové postižení 

 Sluchové postižení 

 Tělesné postižení 

 Mentální postižení 

 Kombinace zmíněných postižení 

 Jiné:  

2. Vyberte Vaši věkovou skupinu * 

 méně než 15 let 

 15 - 20 let 

 21 - 26 let 

 27 - 49 let 

 50 - 59 let 

 60 let a více 

3. Vyberte kraj, ve kterém bydlíte * 

 Jihočeský 

 Jihomoravský 

 Karlovarský 

 Královehradecký 

 Liberecký 

 Moravskoslezský 

 Olomoucký 

 Pardubický 

 Plzeňský 

 Praha 

 Středočeský 

 Ústecký 

 Vysočina 

 Zlínský 
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4. Probíhá nebo již v minulosti proběhla Vaše příprava k ochraně při vzniku 

mimořádné události? * 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

4a. Pokud jste získali vědomosti, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události, 

KDE JSTE JE ZÍSKALI? 

Lze vybrat více možností. V případě, že Vám zde chybí odpověď, napište ji do pole "JINÉ". 

 Škola 

 Internet 

 Televize 

 Rádio 

 Zaměstnání 

 Besedy, přednášky 

 Speciální kurz 

 Zájmový kroužek 

 Jiné:  

5. Navštěvujete nějakou organizaci sdružující zdravotně postižené? * 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

6. Jakou formu komunikace s okolím preferujete? * 

Lze vybrat více možností. Není-li zde uvedena forma komunikace, kterou preferujete, napište ji do pole 

"JINÉ". 

 Mluvená řeč 

 Český znakový jazyk 

 Braillovo písmo 

 Odezírání 

 Prstová abeceda 

 Psané písmo 
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 Lormova abeceda 

 Jiné:  

7. Využíváte při komunikaci (získávání informací a sebevzdělávání) nějaké 

kompenzační pomůcky? * 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

7a. Pokud při komunikaci (získávání informací, sebevzdělávání) využíváte 

kompenzační pomůcky, OZNAČTE JAKÉ. 

Lze vybrat více možností. Není-li zde uvedena pomůcka, kterou používáte, napište ji do pole "JINÉ". 

 Braillský řádek 

 Odečítačka obrazovky 

 Psací telefon 

 Pražská tabulka 

 Osobní počítač vybavený specialním softwarem 

 Sluchadlo 

 Jiné:  

8. Vyberte z následujících možností ty, které využíváte při získávání informací 

různého typu (sebevzdělávání). * 

Lze vybrat více možností. Není-li zde uvedena, napište ji do pole "JINÉ". 

 Internet 

 Televize 

 Knihy, časopisy 

 Denní tisk 

 Rádio 

 Školní výuka 

 Zájmové kroužky 

 Jiné:  
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9. Co Vám způsobuje největší obtíže při získávání informací, sebevzdělávání? * 

Lze vybrat více možností. V případě označení odpovědi "JINÉ", uveďte jaké. 

 Nedostatek vzdělávacích materiálů uzpůsobených Vašim komunikačním potřebám 

 Špatná dostupnost služeb v oblasti vzdělávání 

 Komunikační bariéra (nepochopení, nedorozumění, atd.) 

 Nevím 

 Jiné:  

10. Máte zájem o vzdělávání (přípravu) k ochraně při vzniku mimořádné události? * 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

11. Víte jak se chovat při vzniku mimořádné události? * 

(požár, povodeň, zemětřesení, dopravní nehoda, atd.) 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

12. Jaký způsob (forma) přípravy k ochraně při vzniku mimořádné události, by Vám 

vyhovoval? * 

Lze vybrat více možností. V případě označení odpovědi "JINÉ", uveďte jaký. 

 Školení v zaměstnání 

 Besedy, přednášky 

 Televizní pořady 

 Výuka ve škole 

 Multimediální prezentace dostupné na internetu 

 Praktický výcvik (kurz) 

 Přednášky v rámci zájmových kroužků 

 Informační letáky 

 Jiné: 


