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1. Úvod 

 Každý z nás se ve svém život� již setkal s n�jakým kartografickým dílem – mapou, 

orienta�ním plánem, atlasem nebo glóbem. Existuje mnoho druh� t�chto d�l a mnozí z nás 

je využívají v každodenním život�. Slouží nám k základní orientaci p�i ch�zi �i jízd�, 

pomáhají nám vytvo�it si p�edstavu o rozložení m�st v �eské republice, názorn� nám 

ukazují jaké tvary mají kontinenty a jak rozlehlý je sv�t apod. Existuje i mnoho dalších 

druh� map, které zobrazují nap�. povrch vesmírných objekt�, nebeskou sféru �i její �ásti a 

mnoho jiných prostorov� orientovaných struktur nejen v makroskopické, ale i 

mikroskopické úrovni. 

Jen málo kdo se však dovede vcítit do situace �lov�ka, který kartografické dílo vidí 

špatn� nebo jej nem�že vid�t v�bec. Vnímání lidí zrakov� postižených nebo dokonce 

nevidomých je zna�n� odlišné od vnímání vidomých jedinc�. Mén� vid�t znamená jinak 

vid�t a hlavn� jinak vnímat.   

Sv�tová zdravotnická organizace uvádí alarmující �ísla po�tu nevidomých ve sv�t�. 

Jedná se asi o 45 milión� lidí. Podle zdroj� z Velké Británie je v Evrop� asi 11 milión�

slabozrakých a asi 1 milión nevidomých lidí [11]. Proto je nutné vytvá�et pro takto zrakov�

postižené speciální mapy, které jim poskytnou pot�ebné informace. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout školní atlas sv�ta uzp�sobený  pro 

slabozraké d�ti na druhém stupni základní školy a seznámit je se základními informacemi 

o rozmíst�ní sv�tadíl�. 
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2. Zrakov� postižení 

Zrakov� postižený je �lov�k, jehož vnímání pomocí zraku je �áste�n� nebo úpln�

poškozeno. Po up�esn�ní definice zrakov� postiženého �lov�ka se jedná o osobu, u které 

b�žné optické korekce typu brýle a kontaktní �o�ky nesta�í. V n�kterých publikacích se 

proto mluví o rozd�lení na lehce zrakov� postižené (b�žní uživatelé s brýlemi) a t�žce 

zrakov� postižené (uživatelé, jejichž b�žný život je zrakovým postižením omezen). Já ve 

své práci toto d�lení rozlišovat nebudu. Naopak budu používat termín zrakov� postižený 

(ZP), pro zrakov� postižené osoby, u kterých b�žné optické korekce nejsou dosta�ující 

[11]. 

2.1. Specifikace zrakových postižení 

Existuje mnoho druh� zrakových postižení. Každé je specifické a existují pro n�j 

r�zné druhy lé�by.  

Hlavním d�lením zrakových postižení je d�lení podle zrakové ostrosti vid�ní. 

Definice zrakové ostrosti podle [12] „Zraková ostrost (ZO, vizus) je schopnost oka 

identifikovat dva co nejblíže ležící body jako dva odd�lené objekty (minimum separabile)“. 

Zraková ostrost se dá ovlivnit intenzitou osv�tlení. Do 100 lux� se ZO zvyšuje, do 1000 

lux� se nem�ní, p�i vyšší intenzit� osv�tlení se ZO op�t snižuje, vzhledem k osln�ní.  

ZO se ur�uje pomocí optotyp� (p�edevším pomocí tabule Snellenova typu) na 

vzdálenost p�ibližn� 6 metr�. V p�ípad� neschopnosti p�e�tení nejv�tších písmen na tabuli 

se vzdálenost zkracuje až do vzdálenosti maximáln� 0,5 metru. Zkouší se vždy každé oko 

zvláš� a následn� ob� o�i spole�n�. Výsledky se zapíší ve tvaru zlomku. Do �itatele se 

zapíše vzdálenost, ze které testovaný �etl, do jmenovatele se zaznamená �íslo ozna�ující 

�tený �ádek. Nap�íklad zlomkem 6/60 (0,10) se zna�í silná slabozrakost. Toto �íslo 

vyjad�uje, že testovaný jedinec musí stát 6 metr� od objektu, který p�e�te zdravý jedinec ze 

vzdálenosti 60 metr� [12], [20].  

• st�ední slabozrakost -  kategorie ZP 1, ZO 6/18 (0,3) - 6/60 (0,10), 

• silná slabozrakost - kategorie ZP 2, ZO 6/60 (0,10) - 3/60 (0,05),  

• t�žce slabý zrak –  

• a) kategorie ZP 3, ZO 3/60 (0,05) - 1/60 (0,02), 

b) zmenšení zorného pole pod 20° u obou o�í, u pouze jednoho funk�ního oka 

zmenšení zorného pole pod 45°,  
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• praktická slepota - kategorie ZP 4, ZO 1/60 (0,02) až sv�tlocit nebo zmenšení 

zorného pole do 5° (i v p�ípad� nepoškozené centrální ostrosti)  

• úplná slepota - kategorie ZP 5, kompletní ztráta zraku (i ztráta sv�tlocitu) nebo 

sv�tlocit s chybnou  sv�telnou projekcí [11]. 

Zrakov� postižené však nelze ur�ovat pouze podle zrakové ostrosti, je t�eba se 

zmínit i o poškození dalších zrakových funkcí nap�. podle [11]:  

• kontrastní citlivosti, 

• schopnosti rozlišovat barvy, 

• schopnosti vnímání hloubky, 

• schopnosti lokalizovat, 

• schopnosti fixovat p�edm�ty, 

• schopnosti sledovat p�edm�ty v pohybu apod. 

Nej�ast�jšími vadami zraku jsou:  

• poruchy barvocitu, 

• refrak�ní vady. 

Poruchy barvocitu p�edstavují neschopnost rozlišení barev. V�tšinou je porušeno vid�ní 

pouze ur�ité �ásti spektra (tém�� se nevyskytuje úplná barvoslepost). Postižení touto vadou 

mají �asto i sníženou zrakovou ostrost. Tato porucha není lé�itelná, lze ji pouze omezit 

pomocí brýlí. Existují t�i druhy poruch barvocitu a to: 

• protanomálie  (horší vnímání �ervené barvy), 

• deuteranomálie (horší vnímání zelené barvy), 

• tritanopie (horší vnímání modré barvy). 

Mezi refrak�ní vady pat�í: 

• krátkozrakost, 

• dalekozrakost, 

• astigmatismus, 

• šedý zákal,  

• zelený zákal, 

• vid�ní ob�ma o�ima, 

• chyb�ní nebo zm�ny rohovky,  

• odchlípnutí sítnice, 

• slepota aj. 
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Krátkozrakost neboli myopie, je neschopnost zaost�ení do dálky. Osoby s touto poruchou 

mají problémy s vnímáním hloubky a osln�ním. Poruchu je možno odstranit operací nebo 

kompenzovat pomocí brýlí a úpravy osv�tlení.  

Dalekozrakost neboli hypermetropie, je neschopnost zaost�ení na blízko.Tuto poruchu lze 

kompenzovat pomocí brýlí. 

Obr. 2.1 Ukázka vid�ní �lov�ka postiženého dalekozrakostí (vlevo), krátkozrakostí 
(vpravo) [14]. 

Astigmatismus je nepravidelné zak�ivení rohovky. Zp�sobuje neostrý obraz. Kompenzuje 

se cylindrickými skly. 

Šedý zákal neboli katarakta, zp�sobuje šed� zamlžené vid�ní a snižuje zrakovou ostrost. 

Lé�í se operativn�, p�ípadn� úpravou osv�tlení. 

Obr. 2.2 Ukázka vid�ní �lov�ka postiženého šedým zákalem [14]. 

Zelený zákal neboli glaucoma, zp�sobuje zakalení obrazu, úbytky zorného pole, snížení 

ostrosti, sv�tloplachost. Lé�í se operativn� nebo léky, p�ípadn� obojím. Lze jej �áste�n�
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kompenzovat úpravou osv�tlení, použitím optických pom�cek pro zv�tšení zorného pole a 

pro zvýšení zrakové ostrosti. 

Obr. 2.3 Ukázka vid�ní �lov�ka postiženého zeleným zákalem [14]. 

P�i poruše binokulárního vid�ní neboli vid�ní ob�ma o�ima dochází ke snížení zrakové 

ostrosti, ke zhoršení vnímání prostoru, p�ípadn� ke snížení zorného pole. Lé�í se 

operativn� úpravou šilhání, cvi�ením (p�inucením slabšího oka pracovat).  

Chyb�ní nebo zm�ny rohovky neboli aniridie, zp�sobuje sv�tloplachost, problém 

s p�izp�sobením se na sv�telné podmínky. Kompenzace se provádí pomocí kontaktních 

�o�ek, slune�ních brýlí a úpravou osv�tlení. 

Odchlípení sítnice zp�sobuje výpadky zorného pole, snižuje zrakovou ostrost, zp�sobuje 

sv�telné záblesky, temné nepravidelné skvrny. Lé�í se medicínsky opásáním o�ní koule 

nebo p�imražením sítnice (pouze v prvních fázích nemoci). Kompenzace této o�ní vady se 

provádí optickými pom�ckami a úpravou osv�tlení. 

Obr. 2.4 Ukázka vid�ní �lov�ka postiženého odchlípením sítnice [14]. 



13

Slepota neboli amauróza je nevratná ztráta zraku  [12]. 

Nutno zmínit, že slepota je medicínský pojem, nikoli ozna�ení jedince. Postižený trpící 

slepotou se nazývá nevidomý. Ozna�ení „slepý“ nebo dokonce „slepec“ má pro takto 

postižené hanlivý a urážlivý význam.  

2.2. Použití kompenza�ních pom�cek 

Vzhledem ke snaze o za�azení zrakov� postižených do b�žného života, p�ípadn�

snaze o integraci do b�žných základních škol byly vytvo�eny kompenza�ní pom�cky, které 

danou vadu zrakov� postižených zmírní nebo zcela eliminují.  

Lze kompenzovat �áste�nou i úplnou ztrátu zraku. U �áste�né vady zraku se 

využívá zv�tšené bezpatkové písmo (dle velikosti zrakové vady na výšku 16b a v�tší), 

které má silný obrys (psaný fixem a podobn�). Toto písmo je t�eba umístit na kontrastní 

pozadí. P�i �tení se dbá p�edevším na dobré osv�tlení a použití kompenza�ních pom�cek. 

P�i úplné ztrát� zraku se napsaný text p�evádí do podoby, kterou lze vnímat jiným smyslem 

než zrakem. Jde nap�íklad o vnímání hmatem nebo sluchem. Jedná se o p�epis do Braillova 

písma (hmatového písma) nebo o p�evod do zvukové podoby. V dnešní dob� existují 

po�íta�ové programy, které dokáží p�evést psaný text do mluveného slova nebo jej p�epsat 

do Braillova písma a tím velice usnadnit práci nevidomým.  

Kompenza�ní pom�cky m�žeme dle [7] d�lit na: 

• optické, 

• neoptické   -  klasické, 

- moderní elektronické. 

Mezi optické kompenza�ní pom�cky lze za�adit: 

a) Hyperokuláry (lupové brýle), tj. brýle, do jejichž obrou�ek jsou zasazeny �o�ky, 

poskytující zv�tšení sledovaného objektu. Brýle zlepšují centrální zrakovou ostrost. 

Jejich nevýhodou je však malá vzdálenost od sledovaného objektu a ztráta  

binokulárního vnímání u pozorovatele [7]. 

b) Jednookulární za�ízení s vym�nitelnými �o�kami neboli turmon, který lze používat na 

blízko i na dálku. Na blízko zv�tšuje 32x, na dálku pouze 8x. Díky zv�tšení umož�uje 

�íst malé písmo t�žce slabozrakým osobám. Nevýhodou za�ízení je nízká hloubka 

ostrosti a zúžené zorné pole [7]. 
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c) Prismatický monokulár je optické zv�tšovací za�ízení, které slouží k zrakové korekci. 

Sou�ástí p�ístroje je stojánek pro práci na blízko. Nevýhodou za�ízení je velká 

hmotnost a zužování zorného pole [7]. 

Obr. 2.5 Monokulár (vlastní foto). 

d) Zv�tšovací lupy (televizní, stojánkové, s osv�tlením i bez n�ho, kamerové i digitální) 

jsou zv�tšovací za�ízení na �tení pro lehce i t�žce slabozraké osoby. Na blízko zv�tšují 

až 12x [7]. 

         

Obr. 2.6 Kamerová kapesní lupa (vlastní foto). 

Mezi klasické neoptické kompenza�ní pom�cky lze podle [7] za�adit: 

• zv�tšené texty, diagramy, obrázky, grafy, mapy s výrazn� silnými konturami, 

• texty v Braillov� písmu, 

• reliéfní obrazový materiál,  

• pracovní st�l se zdviženou pracovní deskou a lokálním osv�tlením, 

• zvukové a audiovizuální pom�cky aj. 

Mezi moderní elektronické neoptické kompenza�ní pom�cky lze podle [7] za�adit: 

• digitální �tecí p�ístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem, 

• elektronický p�enosný zápisník s hlasovým nebo hmatovým výstupem, 

• hlasový výstup k osobnímu po�íta�i, 

• digitální �tecí p�ístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem aj. 
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2.3. Spole�enské uplatn�ní lidí se zrakovým postižením 

P�i �áste�né nebo úplné ztrát� zraku dochází k velkým zm�nám základních 

dovedností. Postižený se op�tovn� musí nau�it chodit, orientovat se p�i ch�zi, 

komunikovat, získávat informace a samostatn� provád�t n�které b�žné �innosti, na které 

byl zvyklý. Když ZP tyto hlavní problémy p�ekoná, m�že se za�ít snažit spole�ensky se 

uplat�ovat [13].  

Existuje i mnoho ZP, kte�í se svým  postižením už narodí. Tito lidé nemají vizuální 

pam��, chybí jim p�edstavivost. Na druhou stranu se se svým hendikepem u�í žít již od 

narození, což jim n�které v�ci usnad�uje. Nevidomí od narození, narozdíl od nevidomých, 

kte�í ztratili zrak b�hem svého života, se budou lépe schopni pohybovat a osvojovat si 

specifické schopnosti nevidomých [36]. 

Existuje mnoho organizací, které zrakov� postiženým s integrací do spole�nosti 

pomáhají, organizují r�zné kurzy, vzd�lávací programy, provozují poradenskou a 

asisten�ní službu. Jsou nápomocni p�i hledání pracovních míst ur�ených pro ZP, radí 

s používáním kompenza�ních pom�cek pro práci.  Po nalezení práce pomáhají p�i udržení 

zam�stnání. Tyflocentrum Brno dokonce po�ádá zážitkové kurzy pro ve�ejnost na téma: 

"Jak spolupracovat se zrakov� postiženým kolegou" [13].  

Jendou z významných organizací v�nujících se smyslov� postiženým a jinak 

hendikepovaným student�m je St�edisko Teiresiás, celým názvem St�edisko pro pomoc 

student�m se specifickými nároky (dále jen Teiresiás). Toto st�edisko bylo z�ízeno 

Masarykovou universitou v Brn� a má za úkol zajiš�ovat, aby obory akreditované na 

Masarykov� universit� byly p�ístupné pro hendikepované studenty [37].  

Velmi d�ležitá pro ZP je schopnost využívat po�íta�. Bez této znalosti je p�ijetí do 

zam�stnání tém�� bez šance [13]. 
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3. Kartografická díla 

 Na sv�t� existuje nespo�etné množství vydaných map, mapových soubor�, atlas� a 

glób�. Tato vyjmenovaná díla se souhrnn� nazývají kartografická díla. Pomocí 

kartografických d�l lze vyjád�it Zemi (geografická díla), ostatní t�lesa ve vesmíru 

(nap�íklad o M�síci selenografická díla) a hv�zdnou sféru (nap�. astronomické atlasy). 

Podle prostorového uspo�ádání lze kartografická díla d�lit na rovinná (mapy), sférická 

(glóby) a trojrozm�rná (reliéfní mapy) [6]. 

3.1. Definice kartografických d�l 

Mapy jsou základním a nej�ast�ji používaným kartografickým dílem. Mapa je 

podle [6] : „zmenšené, zevšeobecn�né zobrazení povrchu Zem�, ostatních nebeských t�les 

nebo nebeské sféry, sestrojené podle matematického zákona na rovin� a vyjad�ující pomocí 

smluvených znak� rozmíst�ní a vlastnosti objekt� vázaných na jmenované povrchy“.

 Literatura [6] uvádí definici plánu: „Plán je zmenšený rovinný obraz, který je 

geometricky podobný kolmému pr�m�tu skute�nosti na horizont toho místa, pro n�ž je plán 

po�ízen“. 

 Podle [6] je atlas soubor systematicky uspo�ádaných map, které podávají informace 

o ur�itém území. Atlas zobrazuje jev souhrnn�, narozdíl od mapového souboru, který 

využívá postupného zobrazení. Atlasové mapy nebývají zobrazeny pouze v jednom 

m��ítku. Volí se r�zná m��ítka, podle pot�eby a dokonce se používají i r�zná kartografická 

zobrazení. 

 Podle [6] je mapový glóbus definován jako: „zmenšené, prostorové (kulové) 

znázorn�ní ur�itého vesmírného t�lesa, pomocí kartografických výrazových prost�edk�“. 

Hlavním p�íkladem využití glóbusu je zobrazení Zem� nebo nebeské sféry. 

3.2. D�lení kartografických d�l 

Mapy lze d�lit podle mnoha hledisek. Nap�íklad podle ú�elu (mapy pro státní sféru, 

školy, v�decké ú�ely, vojenské ú�ely, ve�ejnost aj.), podle zobrazovaného území 
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(astronomické, geografické), podle zp�sobu zniku (p�vodní, odvozené), podle rozsahu 

(sv�t, zemské polokoule, kontinenty, státy a jejich sou�ásti apod.), podle obsahu 

(topografické, tématické, obecn� zem�pisné, p�ehledné), na základ� velikosti m��ítka 

(velkých m��ítek, st�edních m��ítek, malých m��ítek), podle použitého záznamu 

(analogové, obrazové, reliéfní, mentální, digitální apod.) nebo nap�íklad podle �asového 

hlediska (statické, dynamické, genetické, retrospektivní, d�jepisné, prognostické) [3], [15]. 

Atlasy lze d�lit podobn� jako mapy. V�tšinou je však t�íd�ní benevolentn�jší. Podle 

[15] lze atlasy d�lit podle zobrazovaného území (sv�t, kontinenty, státy a jejich sou�ásti) 

podle ú�elu ( pro státní sféru, pro v�du, pro výuku apod.), podle obsahu (obecn�

zem�pisné, hv�zdné oblohy, tematické, komplexní), na základ� podrobnosti (podrobné, 

p�ehledné), podle vazby (vázané do h�betu, soubory volných list�). 

Konkrétní mapové druhy, které jsou ješt� p�ípustné pro ZP jsou zmín�ny v kapitole 4.1. 

3.3. Prvky obsahu mapy  

Obsah mapy je t�eba rozlišit. Pro kartografii je obvyklé �len�ní podle charakteru a 

významu. Proto d�líme prvky mapy na prvky matematické, fyzicko-geografické, 

socioekonomické a prvky dopl�kové a pomocné [6]. 

Matematické prvky jsou ty prvky, které vytvá�ejí konstruk�ní obsah mapy. Jedná se 

p�edevším o zobrazení kartografické sít�, m��ítko, mapový rám, geodetické základy, 

kartografické zobrazení.  

 M��ítko mapy je jedním z matematických prvk�. Udává pom�r zmenšené 

nezkreslené délky v map� k odpovídající délce ve skute�nosti. Zapisuje se �íseln� jako 

pom�r 1:M. M��ítko lze vyjád�it i jinak než �íseln�, lze ho vyjád�it slovn� nebo graficky 

(pomocí délkové stupnice). Volba m��ítka je ovlivn�na ú�elem mapy [3], [6]. 

Do skupiny fyzicko-geografických (p�írodních) prvk� lze za�adit prvky jako 

nap�íklad vodstvo, zemský reliéf, p�dní pokryv a podobn� [6]. 

Mezi prvky socioekonomické (spole�enskoekonomické) se �adí prvky a jevy 

vzniklé a související s lidskou �inností. V první �ad� se tedy jedná o sídla, dopravní sít� a 

hranice [6]. 

Dopl�kové a pomocné prvky jsou prvky, které nebyly za�azeny do p�edešlých 

skupin. Jedná se p�edevším o geografické názvosloví a kóty, dopl�kové grafy, vysv�tlivky 

a podobn�, které usnad�ují uživateli použití mapy [6]. 
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3.4. Vyjad�ovací prost�edky map 

 Tak jako v knize jsou vyjad�ovacími prost�edky písmena skládaná do slov, existují i 

triviální vyjad�ovací prost�edky v kartografických dílech. Jsou v�tšinou v grafické form� a 

souhrnn� je nazýváme kartografické (mapové) znaky. Kartografické znaky interpretují, 

jinými slovy zobrazují, nejr�zn�jší p�írodní, spole�enské a jiné objekty a jevy v map�. Pro 

vytvo�ení systému grafických znak� je t�eba brát ohled zejména na ú�el a funkci 

vytvá�eného díla a na velké zmenšení obrazu reality [6]. 

Mapové znaky lze považovat za slova kartografického jazyka [6]. �ervenka,P. ve 

své knize [3] definuje mapové znaky jako: „grafické symboly, jejichž pomocí se na 

mapách znázor�uje poloha, druh a kvalitativní i kvantitativní charakteristiky objekt� a 

jev�, které tvo�í obsah mapy“  

Podle [6] existují t�i základní kategorie vyjad�ovacích prost�edk�. Jedná se o 

• znaky bodové, 

• znaky liniové (�árové), 

• znaky plošné.  

3.4.1. Bodové znaky 

 Bodové jevy lze interpretovat: 

• metodou bodových znak�, 

• metodou kartodiagram� (statistické diagramy, které se 

umís�ují do mapy). 

 Bodové znaky jsou ur�eny k vyjád�ení objekt�, které mají v terénu bodový 

charakter (geodetické body, vrcholy poho�í a podobn�), p�ípadn� se jedná o objekty, 

jejichž p�dorys v map� nelze zakreslit. V mapách se m�žeme podle [6] setkat s bodovými 

znaky: 

• geometrickými, 

• symbolickými, 

• obrázkovými, 

• alfanumerickými. 

3.4.2. Liniové znaky 

Pro liniové znaky je v polohovém záznamu významná podélná osa jimi 

interpretovaného jevu. Liniový záznam m�že být podle [6]: 
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• geometricky p�esný tehdy, kdy osa kartografického znaku leží v ose zobrazovaného 

objektu a p�í�ný rozm�r znaku v map� odpovídá p�i p�epo�tu m��ítka p�í�nému rozm�ru 

objektu ve skute�nosti (nap�íklad hranice, a �eka v m��ítku ), 

• topograficky p�esný tehdy, kdy osa kartografického znaku leží v ose zobrazovaného 

objektu, ale jeho p�í�ná složka v daném m��ítku neodpovídá rozm�ru objektu (silnice, 

železnice), 

• schematický mezi pevnými body, kterým se zobrazují jen vazby mezi body (nap�. 

p�ibližná trasa leteckých linek nad krajinou),  

• schematický v ploše, kterým se vyjad�uje chování jevu v ur�itém p�evládajícím 

sm�ru (nap�. sm�ry migrace obyvatelstva, sm�ry mo�ských proud�). 

Liniovými znaky se také kreslí obrysy areál�, p�ípadn� lze mezi liniové znaky 

za�adit i izolinie tj.�áry, spojující body o stejné hodnot� daného jevu (nap�íklad 

vrstevnice).  Dále jimi lze pomocí �ady grafických atribut� vyjad�ovat i dynamiku jevu [6]. 

3.4.3. Plošné znaky 

Plošné (areálové) znaky znázor�ují daný jev v ur�ité oblasti (ploše). Jsou 

ohrani�eny obrysovou �arou (plnou, te�kovanou, opakující se bodovou zna�kou). Plošný 

znak m�že být znázorn�n šrafou nebo barvou. Obrazy oblastí takto zobrazených v map� se 

nazývají kartografické areály. Pokud se jedná o zobrazení homogenního areálu, používá se 

tzv. kvalitativní kartogram. T�chto kartogram� se využívá nap�íklad p�i zobrazení 

bažinatých území, klimatických území apod. Pokud je t�eba v ploše zobrazit �íselný údaj, 

používá se tzv. kvantitativní kartogram. Tento kartogram se hojn� využívá u hustoty 

zalidn�ní apod.  

Všechny prvky mají podle geometrického hlediska charakter plošných areál�, 

vzhledem k m��ítku však není možné je do kartografických d�l takto zakreslit, a proto se 

volí zobrazení liniovými nebo bodovými znaky [6], [15].  

3.5. Generalizace mapy 

Jak již bylo zmín�no, mapa je zmenšeným obrazem reality. Proto není možné 

zobrazit všechny detaily, které existují ve skute�nosti, do mapy. N�které prvky v map� je 

t�eba vynechat, jiné zjednodušit, aby byl výsledný obraz p�ehledný, �itelný, názorný a 

objektivní. Proto je t�eba mapu generalizovat [15].  
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Definice kartografické generalizace podle [15] �íká, že: „Kartografická 

generalizace spo�ívá ve výb�ru, geometrickém zjednodušení a zevšeobecn�ní objekt�, jev�

a jejich vzájemných vztah� pro jejich grafické vyjád�ení v map�. Je ovlivn�ná ú�elem, 

m��ítkem mapy a vlastním p�edm�tem kartografického znázorn�ní“.

Základní metody generalizace jsou podle  [15]: 

• výb�r vyjad�ovaných skute�ností, 

• zevšeobecn�ní, 

• harmonizace. 

Výb�r vyjad�ovaných skute�ností je závislý na m��ítku mapy. Pro jeho aplikace je 

sm�rodatná p�edevším (grafická, znaková, informa�ní) zapln�nost mapy, což je množství 

obsahu mapy, které ji ponechává p�ehlednou a �itelnou. Rozlišujeme: 

o cenzální výb�r, kterým se stanoví kvalitativní nebo kvantitativní meze, pod 

které už se nebudou dané prvky do mapy zobrazovat. Jeho nevýhodou m�že 

být zna�ná schemati�nost, založená na subjektivn� definovaných 

výb�rových kategoriích, 

o normativní výb�r, kterým se stanoví procentuálního zastoupení daného 

prvku na základ� objektivních matematických metod,  

• Zevšeobecn�ní m�že být provedeno:

o geometrickou generalizací neboli zjednodušením obrys� a tvar� tak, aby 

byl zachován základní tvar nebo typický tvarový detail. U geometrické 

generalizace se m�žeme setkat s tzv. kresbou p�es míru, kde není dodržena 

p�esná velikost podle m��ítka (objekt je zv�tšen).  

o generalizací kvantitativních charakteristik, 

o generalizací kvalitativních charakteristik, 

o kartografickou abstrakcí. 
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4. Kartografická díla pro zrakov� postižené 

Kartografická díla pro zrakov� postižené jsou díla speciáln� uzp�sobená pro osoby 

se zrakovým postižením. Ve v�tšin� p�ípad� jsou tato díla oproti b�žným kartografickým 

díl�m více generalizovaná, mají výrazn�jší barvy a mnohdy existují i v hmatové podob�.  

4.1. Druhy kartografických d�l pro zrakov� postižené 

Existuje mnoho druh� kartografických d�l, pouze n�která se však vytvá�ejí i jako 

mapy pro zrakov� postižené. Vytvá�ejí se p�edevším díla obecn� geografická a 

s topografickým obsahem, zobrazujícím zemský povrch. Tématické mapy se p�íliš 

nepoužívají. Díla pro ZP vznikají odvozením z  map pro b�žné uživatele.  

U d�l pro ZP je velmi d�ležitý jejich ú�el. Díla jsou ur�ena p�edevším jako studijní 

materiály do škol nebo pro ve�ejnost. Slouží hlavn� k orientaci uživatele v terénu (nap�.: 

turistické mapy, orienta�ní plány m�st). Mapy ur�ené pro v�decké, vojenské a hospodá�ské 

ú�ely se nevyhotovují z d�vod� absence zrakov� postižených v daných odv�tvích. 

D�ležitým prvkem kartografického díla je v�rohodnost, proto se vydávají pouze díla 

dokumenta�ní. V závislosti na zobrazovaném období lze získat díla aktuální, p�ípadn�

d�jepisné [3].  

Obr. 4.1 World – Atlas for blind and visually impaired persons, nakladatelství Klett-
Perthes (vlastní foto). 
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Vzhledem k finan�ní i technické náro�nosti tisku kartografických d�l pro osoby 

zrakov� postižené se spíše využívají pouze jednotlivé mapy, tvorba atlas� se tém��

nevyskytuje [3]. 

 D�ležitým kritériem d�lení map pro zrakov� postižené je hledisko zrakového 

postižení. Podle [3] existují mapy:  

• pro nevidomé (p�edevším mapy hmatové), 

• pro slabozraké  (mapy p�izp�sobené osobám s poškozeným zrakem), 

• pro �áste�n� vidící (mapy uzp�sobené pro �tení hmatem i zrakem). 

Hmatové mapy se dále d�lí podle zp�sobu vyhotovení na mapy: 

• s reliéfní kresbou (mapy obsahující reliéfní �áry, body, plochy), 

• s nízkým reliéfem (vrstvené mapy s minimálním p�evýšením mezi 

jednotlivými vrstvami).  

4.1.1. Mapy pro lehce a st�edn� slabozraké  

V sou�astné dob� neexistuje p�íliš mnoho map specializovaných pro skupinu osob 

s lehkou nebo st�ední slabozrakostí. Takto zrakov� postižené osoby jsou ve v�tšin� p�ípad�

odkázáni p�edevším na využívání klasických analogových map. Tyto mapy jsou p�i použití 

již zmín�ných optických pom�cek schopni �íst. Použití optických pom�cek však �asto 

zp�sobuje degradaci obrazu, zmenšuje zorné pole, snižuje hloubku ostrosti a zhoršuje 

orientaci v map�. Navíc mapy pro vidomé nejsou vytvá�eny v kontrastních barvách a je 

v nich mnoho informací (mají jemnou a p�íliš podrobnou kresbu). P�i zv�tšování map 

optickými kompenza�ními pom�ckami nedochází ke zvýšení kontrastu obrazu. Dochází až 

k p�ílišnému zv�tšení detail�, což vede ke ztrát� informací o celku. Proto by pro danou 

skupinu zrakov� postižených byly vhodn�jší speciáln� vytvo�ené mapy [3].  

Existuje mnoho stádií slabozrakosti. V�tšina z nich je spojena s dalším zrakovým 

postižením, a proto je t�žké popsat obecná kritéria pro tvorbu map takto postižených. To je 

také hlavním d�vodem velmi malého po�tu map, které jsou p�ímo ur�eny pro skupinu osob 

s lehkou a st�ední slabozrakostí. Jedná se p�edevším o mapy, kde jsou použity kontrastní 

barvy, v�tší písmo (16 bod� a více) a široké kontury obrys�. Specializované mapy pro 

zrakové postižené poskytují oproti b�žným mapám mén� informací. 

Pro zrakov� postižené se sestavují také �ernotiskové mapy. Jsou to mapy 

zvýraz�ující d�ležitý obsah mapy a potla�ující zbylou �ást. Tyto mapy používají 

p�edevším uživatelé se sníženou zrakovou ostrostí [9]. 
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Osoby se sníženým barvocitem používají mapy s kontrastními barvami, které lze 

p�evést do odstínu šedi [9]. 

     

Obr. 4.2 Ukázka p�evodu barevné mapy do mapy v odstínech šedi [17]. 

Pro uživatele s vadou zúženého zorného pole jsou nejvhodn�jší kombinace map 

s kontrastní barvou a mapy hmatové. Hmatová mapa napomáhá zrakov� postiženému lépe 

se v map� orientovat a za�azovat jednotlivé detaily do celkového obrazu mapy [9]. 

4.1.2. Mapy pro t�žce slabozraké 

 U map pro t�žce slabozraké je nutno k zrakovému vnímání p�ipojit i vnímání 

hmatem. Jak jsem výše poznamenala, postižený sleduje zrakem detaily a pomocí hmatu si 

vytvá�í informace o prostoru a orientaci. 

 Mapy pro t�žce slabozraké lze �áste�n� nahradit mapami pro nevidomé. Mapy pro 

nevidomé jsou �asto jednobarevné mapy, využívající Braillovo písmo. V p�ípad�, že se 

tyto mapy doplní o další informace vnímatelné zrakem (kontrastní barvy a velký rozm�r 

písma) jsou ideální mapou ur�enou pro t�žce slabozraké jedince [9]. 

Obr. 4.3 Planisfero, vydavatel: Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi (vlastní 
foto). 
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4.1.3. Mapy pro nevidomé 

 Mapy pro nevidomé p�edstavují vhodný zp�sob seznámení nevidomého s danou 

oblastí. Hmatové mapy poskytují mnohem lepší a rychlejší prostorovou orientaci 

nevidomého v daném území, než pouze �tený text. Pomocí hmatu se nevidomý seznamuje 

s danou lokalitou a vytvá�í si p�edstavu o map� jako celku i o d�ležitých detailech v map�

obsažených [21].  

U map pro nevidomé není d�ležitý vzhled mapy, ale její hmatový obsah. Ve v�tšin�

p�ípad� se jedná o mapy jednobarevné. M�ly by být vytvo�eny z materiál� p�íjemných na 

dotyk a odvád�jících pot (nap�íklad u plastových fólií je tato podmínka nevyhovující). 

Mapy obsahující reliéfní kresbu se skládají z reliéfních bod�, reliéfních �ar a reliéfních 

ploch [10]. 

   

Obr. 4.4 Ukázka geomorfologické mapy St�edo�eského kraje pro nevidomé [19]. 

 V dob� moderních technologií se u map pro nevidomé, v n�kterých p�ípadech i u 

map pro slabozraké, využívá úvodní list, který nahrazuje prvotní pohled zdravého jedince 

na mapu. Tento text seznamuje uživatele s obsahem mapy. V textu je obsažen název 

území, které mapa obsahuje a jeho jednoduchý popis, informace o legend� a jejím umíst�ní 

pomocí �ty� kvadrant�, popis a umíst�ní nejd�ležit�jších prvk� mapy. Úvodní list je vždy 

vyhotoven v bodovém písmu, m�že být též dopln�n p�ed�ítaným textem nahraným na 

záznamovém médiu. Takovýto text je velmi p�ínosný pro nevidomého jedince, usnad�uje 

mu následující �tení mapy [3].  

 Dala by se p�edpokládat i varianta úvodního textu pro vodi�e, kterému bude úvodní 

list poskytovat více informací o daném území. Tyto informace bude dle pot�eby p�edávat 

ZP.  
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Obr. 4.5 Ukázka mapy pro nevidomé (�eská produkce) [24]. 

 Nejznám�jší písmo využívané nevidomými uživateli je písmo Braillovo. Jedná se o 

písmo hmatové. Každý znak má své specifické uspo�ádání vyvýšených bod�. Ty jsou 

uspo�ádány do obdélníku o velikosti 2 x 3 te�ky (šestibodová varianta Braillova písma). 

Pomocí tohoto písma je možno zapsat 64 znak�. �tená� nejprve �te jednotlivá písmena, 

která spojuje do slov a následovn� do v�t. Slova jsou od sebe odd�lena prázdným znakem. 

Pro zapsání velkých písmen nebo �íslic se v Braillov� písmu používají tzv. p�edznaky. 

Velkou výhodou tohoto písma je možnost využití v dalších jazycích a schopnost v písmu 

zapsat i speciální znaky (matematické symboly a podobn�). Nevýhodou Braillova písma je 

nemožnost jeho �tení vidícím �lov�kem. V sou�astné dob� se tento problém eliminuje 

použitím jak písma Braillova, které využívá nevidomý spole�n� s  tišt�nou podobou písma 

pro vidícího uživatele. 

Je nutné ješt� zmínit se o existenci osmibodové varianty Braillova písma, pomocí 

které je možno zobrazit 255 znak�. Pomocí této varianty písma lze zapsat velká písmena i 

�íslice bez nutnosti použít p�edznak [10], [32].  

Obr. 4.6 Ukázka Braillova písma [18]. 
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4.2. Vyjad�ovací prost�edky map pro zrakov� postižené 

Mezi vyjad�ovací prost�edky používané pro zrakov� postižené pat�í jednoduché 

mapové znaky, u kterých se preferuje p�edevším tvar, velikost a barva. V p�ípad�, že se 

jedná o mapy, ur�ené ke �tení hmatem i zrakem, se používá Braillovo bodové písmo. 

Složité kartografické znaky (nap�. diagramy, vnit�n� strukturované znaky) se u map pro 

zrakov� postižené tém�� nevyužívají, jejich zobrazení v hmatové map� je tak�ka nemožné 

[3]. 

U map pro zrakov� postižené se využívají bodové znaky geometrické a písmenové. 

Používání obrázkových a symbolických znak� by bylo pro tyto mapy nereálné (p�edevším 

p�i jejich zobrazení v reliéfní map� [3]. 

Velikost bodových znak� musí být p�edevším p�izp�sobena uživateli mapy. 

V�tšinou se používají znaky o velikosti 4 mm, ale lze využít i menší znaky pokud mají 

dostate�nou výšku a nelze si je splést se znaky Braillova písma. U využití v�tších 

bodových znak� je t�eba dbát p�edevším na to, aby nebyly zam�n�ny s plošnými znaky. 

Tvary bodových znak� musí být dob�e odlišitelné od sebe. Ideální je využívat geometrické 

tvary, které se nedají zam�nit. Nap�íklad se nedoporu�uje využívat sou�asn� hv�zdi�ky a 

k�ížky vzhledem k jejich obtížnému rozeznání [3]. 

               

Obr. 4.7 Ukázka bodových znak� v klasických mapách a v mapách pro zrakové postižené 
[3], [6]. 

U hmatových map se využívají �ty�i základní druhy �ar: plná, p�erušovaná, dvojitá 

a strukturovaná. Je t�eba dbát na dostate�nou výšku linie v map�. Ta je pro rozlišení 

v map� d�ležit�jší než ší�ka. Nejlépe �itelná �ára v hmatové map� je �ára te�kovaná s 

hustotou 20 te�ek na délku jednoho palce (2,54 cm). U �ar �árkovaných je t�eba dodržovat 
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minimální mezeru mezi jednotlivými �árkami 3 mm. Strukturované liniové znaky se 

využívají p�edevším u liniových prvk�, které je t�eba zvýraznit (nap�. u �ek) [3]. 

Obr. 4.8 Ukázka vhodných liniových znak� v hmatové map� [3]. 

Kartografické areály je možné vyplnit barvou, �ehož lze využít u map pro zrakov�

postižené, nikoliv pro nevidomé. Pro nevidomé je p�i využití strukturované výpln� dané 

plochy vhodné rastr nato�it kolmo k p�edpokládanému �tení mapy. Dochází tak k v�tšímu 

kontrastu, což umož�uje pohodln�jší a snazší �tení.  

P�i styku dvou areálových ploch v mapách pro slabozraké je vhodné odsadit jejich 

výpln� od spole�né hranice p�ibližn� o 3 mm. U areál� obsahujících písmo je t�eba 

strukturu kolem textu taktéž o zhruba 3 mm odsadit. Odsazení uleh�uje slabozrakým 

uživatel�m �tení a vytvá�í pro n� p�ehledn�jší mapu [3]. 

Obr. 4.9 Ukázka vhodných plošných znak� v hmatové map� [3]. 
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4.3. Dostupnost map pro ZP 

Po provedeném pr�zkumu dostupnosti map pro ZP musím �íct, že v �eské 

republice neexistuje mnoho t�chto d�l. P�edevším se jedná o orienta�ní plány (�ásti m�st, 

metra, botanická zahrada, areál university apod.), celá republika, Evropa nebo sv�t se 

zobrazují minimáln�. Hlavními vydavateli kartografických d�l pro ZP jsou �VUT v Praze, 

kde si lze n�které mapy prohlédnout. Nabízejí zde i nejr�zn�jší informa�ní školení pro ZP 

k mapám [16]. Mapy pro ZP vytvá�í i ve st�edisku Teiresias v Brn�, kde lze navštívit 

knihovnu. Nov� vznikají též mapy pro nevidomé pro St�edo�eský a Moravskoslezský kraj, 

které vytvá�í Ing. D. Fuxová.  

V �esku také existuje projekt zabývající se vytvá�ením tyflomap moderního typu, 

který se snaží produkci map p�iblížit sv�tové úrovni. Hlavním �ešitelem tohoto projektu je 

Univerzita Palackého v Olomouci [35].    

Díla pro ZP se vytvá�ejí p�edevším v zahrani�í. Mnoho d�l pochází z Itálie (vydané 

nap�íklad institutem Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi) nebo z N�mecka 

(vydané nakladatelstvím Justus Perthes Verlag Rotha GmbH, nebo nakladatelstvím  Klett-

Perthes).  

4.4. Hodnocení kartografických d�l pro zrakov� postižené 

P�i hodnocení kartografických d�l se obvykle postupuje podle [30] podle osnovy, kdy jsou 

postupn� hodnoceny : 

• obecné údaje, 

• kompozice mapy, 

• matematické prvky, 

• úplnost a nápl� obsahu, 

• obsahová správnost a aktuálnost obsahu, 

• �itelnost mapy, 

• v�rnost znázorn�ní reality a geometrická p�esnost, 

• kvalita technického provedení a kartografické interpretace, 

• estetika mapy, 

• didaktické p�ínosy. 

Vzhledem k mnohokrát vy��ené frázi, nap�. podle [33], že: „estetiku mapy nelze 

definovat jednozna�n� nebo p�esn�“ je t�eba p�istoupit u map k objektivizaci hodnocení. 

Podle [33] lze použít r�zné druhy objektivizace využitím: 
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• hodnocení n�kolika hodnotitel�, 

• hodnocení od lidí, kte�í mají s dílem podobného typu 

zkušenosti, 

• p�evodu na stupnici, 

• hodnocení pouze díla bez p�ihlédnutí k autorovi. 

 Vzhledem k tomu, že hodnotím kartografická díla pro zrakov� postižené, budou 

n�které body z uvedeného hodnocení vypušt�ny (p�edevším v�rohodnost znázorn�ní, 

p�ípadn� kvalita technického zobrazení a kartografické interpretace). P�i hodnocení se 

budu zabývat p�edevším využitelností a �itelností mapy pro ZP. K hodnocení jsem se 

snažila vybrat ukázky rozdílných d�l jak z �eské, tak i ze sv�tové produkce. Hodnocení 

bylo provedeno podle vlastních fotografií a obrázk� na internetu: Hlavním problémem 

bylo nalezení fotografií celého díla. V�tšinou existují pouze vý�ezy nebo miniatury. Proto 

byly n�které body hodnocení zcela vynechány nebo neposkytují úplné informace z d�vod�

nedostate�ných informací. 

Planisfero 

Obecné údaje: Dílo bylo vydané institutem Federazione Nazionale delle Istituzioni pro 

Ciechi v �ím�, roku 2009. Jedná se o mapu sv�ta ur�enou pro t�žce zrakov� postižené. 

Mapa má rozm�r 62x52cm a váhu 1,6 kg. Je vytvo�ena z bílého plastu. Sou�ástí jsou voln�

p�emístitelné kontinenty vyrobeny také z platové hmoty, obsahují výstupek, pro snadn�jší 

uchopení. Kontinenty jsou barevné. Mapu lze koupit na internetových stránkách 

Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi [31] za 90 EUR. Jedná se o nejmén�

druhou verzi mapy. Oproti p�edešlé map�, má toto dílo zm�n�né barvy kontinent�, linková 

textura zvýraz�ující oceány má opa�ný sm�r. Zm�nou prošla též severka, která byla 

z pravého spodního rohu p�esunuta do pravého horního rohu a sm�rový k�íž byl nahrazen 

pouze šipkami k severu a jihu. Hodnocení jsem provedla podle fotografie na internetu. 
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Obr. 4.10 Ukázka nové verze mapy Planisfero [31]. 

Kompozice mapy: 

 Kompozice mapy je vy�ešena dob�e, nevyskytují se žádné nedostatky. Pouze si 

myslím, že zvolený formát mapy je p�íliš velký, což m�že p�sobit problémy p�i orientaci u 

�tení mapy n�kterým ZP.  

Matematické prvky: 

 Zvolené m��ítko mapy je p�ibližn� 1: 58 000 000, což odpovídá  ú�elu, ke kterému 

mapa slouží. Mapa obsahuje nultý poledník, rovník, obratník Raka a Kozoroha.  

Úplnost a nápl� obsahu:  

 Dílo obsahuje informaci o hrubém umíst�ní kontinent� na zem�kouli. 

Obsahová správnost a aktuálnost obsahu: 

V map� je využita velká míra generalizace z d�vod� ú�elu mapy.  

�itelnost mapy: 

Mapa je vytvo�ena v hmatové podob�, což umož�uje �itelnost mapy pro nevidomé. 

Vzhledem k použití i velmi výrazných a kontrastních barev, je zlepšena �itelnost mapy i 

pro t�žce slabozraké. Dominantou mapy jsou jednozna�n� kontinenty. Naopak ostrovy, 

p�edevším p�i �tení zrakem, zanikají.  

Kvalita technického provedení kartografické interpretace 

 Zvolené kombinace barev nejsou p�íliš vhodné, autor volí stejnou žlutou barvu pro 

Asii a Austrálii, �ernou pro St�ední Ameriku a Evropu, �ervenou pro Severní Ameriku a 

Afriku a zelenou pro Jižní Ameriku a Antarktidu. Tyto barevné kombinace vyvolávají 

pocit mylného propojení kontinent�.    

Estetika mapy: 
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 U nové verze mapy je použito složit�jší m��ítko oproti p�edešlé verzi. Toto m��ítko 

je však lépe �itelné pomocí hmatu u ZP jedinc�. 

               

Obr. 4.11 Porovnání nového a starého ztvárn�ní m��ítka mapy Planisféro 

Botanická zahrada hlavního m�sta Prahy – jižní �ást

Obecné údaje: 

Jedná se o orienta�ní plánek jižní �ásti botanické zahrady v Praze. Plánek byl vydán 

st�ediskem Teiresiás v roce 2011. Je natišt�n na  k�ídovém  papí�e a jeho rozm�r je 30 x 42 

cm Hodnocení jsem provedla podle vlastnoru�n� vytvo�ené fotografie p�ímo ve st�edisku 

Teiresiás. 

Obr. 4.12 Ukázka hodnocené mapy pro ZP – kontrastní mapa botanické zahrady hlavního 
m�sta Prahy – jižní �ást (vlastní foto). 

Kompozice mapy:

 V pohledu na mapu zaniká název mapy, písmena jsou stejn� velká jako písmena 

legendy. Znak botanické zahrady je zbyte�n� umíst�n v rámu mapy a p�sobí rušiv�.  

Matematické prvky: 

 Formát mapy je zvolen vhodn� pro mapu tohoto ú�elu. Chybí informace o m��ítku.  
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Úplnost a nápl� obsahu:  

Mapa obsahuje informace pot�ebné pro základní orientaci v botanické zahrad�.. 

�itelnost mapy, kvalita technického provedení kartografické interpretace: 

  Ší�ka cest a p�šin, barevné kombinace i zakreslení vodních ploch je vhodné pro 

daný ú�el mapy. Problematická je orientace mezi plánem a legendou. Legenda k mapovým 

znak�m p�šiny a hlavní cesty je špatn� identifikovatelná. V legend� je zakreslena p�šina 

(p�ípad� cesta), která je obklopena trávou, což není v map� vždy dodrženo. Legenda 

k budov� p�sobí jako typ porostu. Dva odstíny zelené barvy znázor�ující vinici a trávu 

jsou tém�� nerozeznatelné.  

Europa-Atlas für Blinde und Sehbehinderten, Polen

Nakladatelem a vydavatelem díla je Justus Perthes Verlag Rotha GmbH. Dílo bylo 

vydáno roku 2002. Jedná se o rozsáhlé mapové dílo o 80 stranách, reprezentující celou 

Evropu. Toto dílo je rozd�leno po jednotlivých státech Evropy. Jednotlivé mapové listy 

jsou svázány do atlasu pomocí kroužkové vazby. Velikost díla je 35 x 41 cm. Atlas je 

ur�ený jak pro zrakov� postižené, tak i pro nevidomé. Každá mapa je tvo�ena vždy ze dvou 

�ástí - první papírové s velkými písmeny a kontrastními barvami a druhé, vyrobené 

z pr�hledného plastu s popisky v Braillovém písmu. Každý stát má své �íselné ozna�ení 

(nap�. Polsko 14), díky n�mu se uživatel lépe orientuje. Budu hodnotit pouze mapu Polska, 

který se skládá ze 4 stran: 14, 14a, 14b, 14c. První dv� obsahují politickou a výškopisnou 

mapu, další dv� strany obsahují legendu, m��ítko a rejst�ík k lepší orientaci.  

Hodnocení bylo provedeno na základ� vlastních fotografií po�ízených ve st�edisku 

Teiresiás.  

   

Obr. 4.13: Ukázka map: Europa-Atlas für Blinde und Sehbehinderten, Polen (foto 
vlastní).
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Kompozice mapy: 

   U map je velmi dob�e vy�ešena kompozice a odd�lení mapy od názvu, m��ítka a 

podob�. Rám mapy je zvolen též vhodn�. Vzhledem k velikosti mapy je dílo dob�e �itelné. 

U mapy 14a je legenda �ísel vrchol� umíst�na nevhodn�. P�sobí nevýrazn� a mohla by být 

spojitelná s názvem �eská republika.  

Matematické prvky: 

 M��ítko mapy 1: 2 700 000 je zvoleno vhodn�.  

Úplnost a nápl� obsahu:  

 U mapy 14a chybí m��ítko. 

�itelnost mapy, kvalita technického provedení kartografické interpretace: 

V map� 14a jsou špatn� �itelné �ísla vrchol� 3, 4, 5.  

Atlas Moravskoslezského kraje

Dílo je vytvo�eno autorkou Ing. Danu Fuxovovou, investorem bylo Moravskoslezský 

kraj: Dílo bylo vydáno v prosinci 2011. Dílo se skládá ze dvou atlas�. První z atlas�

obsahuje mapu celé �eské republiky, která je rozd�lena na kraje. Vždy s popisem kraje a 

krajského m�sta. Druhá mapa zobrazuje mapu kraje a rozd�lení kraje na jednotlivé okresy.  

Druhý atlas obsahuje stanu s legendou, kladem mapových list� a dále 3 mapové listy, 

na kterých je podrobn� zobrazen Moravskoslezská kraj. Každá strana je vytišt�na na 

silném k�ídovém papí�e k papíru je možné p�iložit korespondující stranu na plastové fólii, 

vše ve velikosti A3. Popisy jsou uvedeny v latince i v Braillov� písmu.  

Obr. 4.14: Mapa kraj� �R, vytvo�ená Ing. D. Fuxovou 



34

Kompozice mapy: 

   U atlasu je vhodn� vy�ešena kompozice. P�edevším volba rozd�lení na mapové 

listy je velmi dobrá. Severka je umíst�na vždy tak, aby nenarušovala obsah mapy. 

Vzhledem k velikosti mapy je dílo dob�e �itelné a p�ehledné.  

Matematické prvky: 

 U všech map chybí vyjád�ení grafického m��ítka. 

Úplnost a nápl� obsahu:  

 Na mapovém listu �. 2 liniový znak dálnice nemá konstantní vzdálenost mezi 

�arami. V legend� bych spíše doporu�ila název silnice 1. t�ídy místo cesta 1. t�ídy.  

�itelnost mapy, kvalita technického provedení kartografické interpretace: 

Autorka volí kontrastní a dob�e rozlišitelné barvy. Celkov� dílo p�sobí ucelen�.  

Obr. 4.15: Ukázka Atlasu Moravskoslezského kraje, mapový list �íslo 2. 
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5. P�edávání informací zrakov� postiženým  

Zdravý �lov�k používá jako hlavní informa�ní zdroj vnímání zrak. Zrak nám 

poskytuje rychlé a komplexní informace. �lov�k využívá samoz�ejm� i další zp�soby 

vnímání: sluch, hmat a �ich. Jesenský, J. ve své knize [1] uvádí až  90 % vnímání zrakem, 

8 % vnímání sluchem, pouze 1 % vnímání hmatem a 1 % vnímání ostatními cestami.  

U osob zrakov� postižených je zrak z �ásti nebo zcela poškozen, proto dochází 

k informa�nímu deficitu. Omezení zrakového vnímání lze tedy definovat jako omezení 

množství i kvality informací v d�sledku zrakového postižení. Proto je t�eba zrak nahradit 

nebo p�inejmenším doplnit jiným zp�sobem vnímání.  

Bezprost�edn� po ztrát� zraku je zrakový deficit nejv�tší, postupn� jej lze 

kompenzovat zlepšením používání dalších smysl�. Kompenza�ní schopnosti lze výcvikem 

vylepšovat a zkvalit�ovat [1]. 

Zraková syntéza a analýza je základ zrakového vnímání. Jedná se o analyzování 

(rozkládání) a syntetizování (skládání) jednotlivých �ástí sledovaného objektu a jevu. 

Zdravý jedinec p�i prohlížení obrázku postupuje od obrázku jako celku k detail�m. Provádí 

tedy rozkládání celku na �ásti, které pozd�ji zkoumá detailn�ji. Tyto detaily jsou nakonec 

op�t za�azeny do celku. Zraková analýza a syntéza je provád�na na základ� zkušeností. 

K pozorování je též t�eba prostorový orienta�ní smysl, zraková pam�� a p�edstavivost [8].  

5.1. Vnímání hmatem  

Nej�ast�jším kompenza�ním smyslem ke zraku je hmat. 

Definice hmatu podle [2]: „Hmat je schopnost kožního a pohybového analyzátoru 

odrážet �etné prostorové a fyzikální vlastnosti a kvality objekt�“. Lidé s poruchami zraku 

vnímají hmatem strukturu, materiál, tvar, vzdálenosti mezi jednotlivými objekty, zm�ny 

polohy a podobn� [3]. 

Hmatové vnímání lze podle [3] rozd�lit podle:  

1. míry aktivity na: 

• pasivní (získání p�edstavy o fyzikálních vlastnostech p�edm�tu, nevzniká 

celková p�edstava o p�edm�tu), 

• aktivní (tvo�í základ pro poznávání nevidomých), 
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2. styku s vnímaným p�edm�tem na: 

• p�ímé (k dotyku se používá p�ímo kontakt pokožkou nebo sliznicí t�la 

zkoumajícího), 

• nep�ímé (k dotyku se využívá další nástroj – nap�íklad h�l). 

Haptizace (odvozeno z �eckého haptó, což znamená dotýkat se) je zp�sob jak informace 

zjistit hmatem. J. Jesenský [1] uvádí definici haptizace: „Z hlediska ergonomie a designu 

m�žeme haptizaci definovat jako soubor princip� a pravidel a zp�sob� úpravy r�zných 

prost�edí, p�edm�t�, nástroj� i hra�ek tak, aby byly tvarov� uzp�sobeny hlavnímu orgánu 

hmatového vnímání (ruce) na jedné stran� a umož�ovaly kontrolu manipulací s t�mito 

objekty s pomocí hmatu na stran� druhé“. 

5.2. Další zp�soby vnímání 

Krom� vnímání hmatem m�že ješt� zrakov� postižený používat jako další dopl�kový 

smysl sluch. Mnoho informací je nahráno ve form� zvuku a umíst�no na p�enosná média. 

Lze je tedy poslouchat pomocí MP3 p�ístroj� a dalších p�ehráva��. Existuje i mnoho audio 

knih. Dokonce existují i speciální programy, které p�evád�jí psaný text na zvuk (nap�íklad 

Dspeech nebo Epos). Všechny tyto možnosti jsou zrakov� postiženým velmi nápomocné a 

pomáhají jim na�erpat pot�ebné informace. 

Je t�eba také zmínit se o GPS navigacích, které jsou v dnešní dob� schopny navigovat 

uživatele s velmi vysokou p�esností. Mohou je tedy využívat nevidomí p�i cest� m�stem a 

GPS navigace je zvukov� upozor�uje, kterým sm�rem se mají pohybovat.  

Pomocí sluchu se také zrakov� postižení mohou poprvé seznámit s mapou. V�tšinou 

k tomu využívají služby pe�ovatele, který jim základní informace o map� p�evypráví a tím 

jim usnadní další �tení mapy. 
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6. Výroba map pro zrakov� postižené 

Jedním z nejv�tších problém� p�i výrob� map pro zrakov� postižené je jejich tisk. 

Hlavním kritériem je ekonomická otázka tisku. Vyšší finan�ní nákladnost map pro ZP je 

zp�sobena p�edevším malým po�tem uživatel� t�chto map, který ur�uje i nízký po�et 

výtisk�. V další �ad� je vysoká cena t�chto map zap�í�in�na též použitím nestandardních 

materiál�.  

D. Fuxová v rozhovoru pro �eskou televizi a regionální televizi LTV uvádí, že 

cena výtisku jedné mapy je dána p�edevším náro�ností zpracování modelu. Nejprve je 

vytvo�ena digitální mapa, která se vytiskne. Na vytišt�nou mapu se lepí vý�ezky z r�zných 

materiál� (mají r�znou strukturu).  Z takto vytvo�eného modelu lze pak vytvo�it zhruba 

100 kopií, což v p�epo�tu odpovídá  zhruba 6500 �eským korunám za jeden výtisk [22], 

[23]. 

Hmatové mapy se nej�ast�ji reprodukují : 

a) Metodou ražení matricí resp. Patricí 

b) tvarováním termovakuových fólií, 

c) použitím speciální termocitlivé zp��ovací barvy, 

d) pomocí 3D tiskáren. 

 Pro osoby t�žce slabozraké a nevidomé se vytvá�ejí hmatové mapy. Existuje 

n�kolik metod jejich reprodukce: 

Metoda ražení matricí resp. patricí vznikla na p�elomu 19. a 20. století. Jedná se o 

vtla�ování reliéfu mapy na papír pomocí kovové matrice (patrice). Výhodou bylo použití 

materiálu pro zrakov� postižené známého a na dotek p�íjemného. Další výhodou byl 

pom�rn� výrazný reliéf. Nevýhodou však byla omezená životnost daná materiálem [3]. 

P�i tvarování termovakuových fólií se vytvá�í nejprve originální prostorový model, 

provede se jeho revize a p�ípadné opravy. Z vytvo�eného originálního modelu se odlije 

tvarovací model, který slouží k vyhotovení hmatových map termovakuovým lisováním 

plastových fólií. Pokud jsou tyto fólie ur�ené pro osoby se zbytky zraku, lze využít 

p�edtišt�ných barevných fólií. Nevýhodou tohoto zp�sobu tisku hmatových map je jeho 

materiál, který na uživatele m�že p�sobit nep�íjemn� a navíc neodvádí pot, �emuž lze 

zabránit použitím vhodn�jších materiál� nebo jejich povrchovou úpravou. Výhodou map je 

jejich omyvatelnost a relativn� dlouhá životnost [3], [32]. 

P�i použití speciální termocitlivé zp��ovací barvy zna�ky KIWO lze provést tisk na 

b�žný papír. Natišt�né barvy se nechají zaschnout a následn� se pomocí tepla v tzv. 
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fuserech spustí chemická reakce a tím dojde ke zp�n�ní barvy. V místech, kde byla 

natišt�ná barva se vytvo�í vyvýšená vrstva p�ibližn� 0,5 až 0,6 mm vysoká. Výhodou této 

metody je p�íjemný a pro uživatele obvyklý materiál. Nevýhodou je umíst�ní veškeré 

kresby do jedné vrstvy. Pro tento druh tisku se nej�ast�ji používají inkoustové tiskárny. 

Laserové tiskárny se nepoužívají p�edevším z d�vod� zah�ívání papíru p�i tisku, což by 

mohlo vést k p�ed�asnému a necht�nému zp�n�ní barvy [3], [32]. 

Obr. 6.1 Filozofická fakulta MU, ukázka užití termoaktivních zp��ovacích barev p�i 
tisku, St�edisko Teiresiás (vlastní foto). 

Pomocí 3D tiskáren (a dalších za�ízení RP), které vytvá�ejí z digitálních model�, 

vytvo�ených v po�íta�i zvoleným programem, reálný trojrozm�rný model, lze celkem 

efektivn� a rychle vytvo�it jakoukoliv hmatovou mapu. Digitální model je p�i této 

technologii rozložen na vrstvy o tlouš�ce 0,1 až 0,2 mm. Po t�chto vrstvách se ve 3D 

tiskárn� materiál postupn� nanáší pomocí speciální tiskové hlavy. Tím dochází k vytvo�ení 

celého reálného modelu. Tento model lze dále upravovat. Nap�íklad ho lze barvit, vrtat do 

n�ho a podobn�. Jednou z hlavních nevýhod t�chto trojrozm�rných tiskáren je jejich 

vysoká po�izovací cena i vysoké finan�ní náklady na tisk [4], [5]. 

Obr. 6.2 Ukázka vytišt�ného modelu budovy pomocí 3D tiskárny [5]. 
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7. Tvorba vlastního díla 

Abych mohla vytvo�it dílo pro zrakov� postižené prostudovala jsem nejen odbornou 

literaturu, ale hledala jsme pomoc i na místech, kde se p�ímo zabývají touto problematikou. 

Navštívila jsem St�edisko Teiresiás, Technické muzeum v Brn�, St�ední školu, základní 

školu a mate�skou školu pro zrakov� postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 a V posledí �ad�

jsem kontaktovala firmu Ing. Danu Fuxovou-CDC. Výsledkem t�chto setkání byly 

informace o produkci kartografických d�l pro ZP v �echách i v zahrani�í a velmi cenné 

rady k mojí diplomové práci.  

První seznámení se životem zrakov� postižených jsem uskute�nila v Technickém 

muzeu v Brn�, kde probíhala výstava o kultu�e zrakov� postižených a nevidomých. Zde 

jsem si prohlédla nejr�zn�jší pom�cky pro zrakov� postižené. Jednalo se o lupy, zv�tšovací 

skla atd. V muzeu jsem se také setkala s nevidomou  Mgr. Eliškou Hluší, vedoucí odd�lení 

dokumentace tyflopedických informací, u které jsem se p�esv�d�ila, že i nevidomí se 

mohou za�lenit do b�žného života. K tomu využívá klasický po�íta� se speciálním 

programem, který p�evádí psaný text na mluvené slovo. 

Obr. 7.1 Ukázka pom�cek pro ZP (vlastní foto z výstavy Technického muzea v Brn�). 

Dále jsem navštívila St�edisko Teiresiás, kde jsem se setkala s Ing. Petrem �ervenkou, 

autorem velmi citované publikace [3]. �ervenka, P. mi poskytl možnost si prohlédnout 



40

knihovnu s množstvím kartografických d�l pro ZP, které se mi dále staly inspirací pro mojí 

vlastní tvorbu.  

Obr. 7.2 Amerique du sud, autor: Association Valentin Haüy (vlastní foto, St�edisko 
Teiresiás). 

Velkým p�ínosem pro m� byla návšt�va St�ední školy, základní školy a mate�ské školy 

pro zrakov� postižené, Brno, Kamenomlýnská 2. Zde jsem se setkala s RNDr. Danou 

Švihálkovou, zástupkyní �editele, která mi p�iblížila problematiku zrakového postižení a  

umožnila mi podívat se na výuku takto postižených d�tí. Až na tomto míst� jsme pochopila 

rozdíly mezi jednotlivými zrakovými postiženími. Ve t�íd� bylo n�kolik d�tí a tém�� každé 

z nich využívalo jinou pom�cku pro �tení, a proto pot�ebovalo individuální p�ístup. Aby 

mi RNDr. D. Švihálková ješt� více p�iblížila pohled zrakov� postižených, poradila mi, 

abych vyzkoušela �íst mapu ze vzdálenosti 10 cm. Tato vzdálenost je pro n�které d�ti 

maximální vzdálenost, ze které jsou ješt� schopni vnímat obraz.  Na doporu�ení jsem �tení 

vyzkoušela a zjistila, že na danou vzdálenost je moje oko schopno bez pohybu o�í vnímat 

ost�e plochu cca 3 x 3 cm a plochu p�ibližn� 15 x 15 cm pomocí periferního vid�ní. P�i 

�tení mapy musí tedy ZP dít�, pohybovat celou hlavou na rozdíl od zdravého jedince. Pro 

takto postižené dít� je velmi t�žké se orientovat v prostoru, proto je velmi d�ležité 

nepoužívat p�íliš rozm�rná díla pro ZP d�ti.  

Na základ� doporu�ení se mi povedlo zkontaktovat firmu Ing. Danu Fuxovou-CDC., 

která v sou�asné dob� vytvá�í orienta�ní plány pro ZP v Moravskoslezském kraji a v 

minulosti vytvá�ela orienta�ní plány pro St�edo�eský kraj. Od ní jsem získala informace o 

dílech, které vytvá�ela. A to p�edevším formou odkaz� na �lánky a televizní vysílání 

týkající se  dané problematiky. Nap�íklad v [21], [22], [23]. 
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7.1. Volba CAD programu 

Pro tvorbu svého kartografického díla jsem se rozhodla zvolit program MicroStation 

V8 p�edevším z d�vodu dobré znalosti tohoto softwaru.  

MicroStation je CAD program od spole�nosti Bentley, ur�ený p�edevším pro 

architekturu, stavební inženýrství, dopravu, inženýrské a telekomunika�ní sít� a mnoho 

dalších. Pomocí tohoto programu lze kreslit jak v prostoru 2D, tak modelovat v 3D. 

Nejvyužívan�jší verzí tohoto programu je verze V8. 

MicroStation V8 využívá pro ukládání dat vlastní formát zvaný DGN. Je však 

schopen otev�ít a pracovat i s jinými formáty nap�íklad s velmi populárním formátem 

DWG, který je vytvo�en firmou Autocad.  

Pro MicroStation existují �etné profesní nadstavby, které jsou speciáln� upraveny 

pro r�zná odv�tví. Jedná se nap�íklad o MicroStation Civil Extension, který je 

specializovaný pro pozemní stavitelství nebo MicroStation Triforma, ur�ený pro 

stavebnictví a architekturu [34].  

Obr. 7.3 Ukázka prost�edí MicroStationu V8. 

7.2. Tvorba atlasu 

V p�edešlé �ásti jsem se zmínila o velmi malém po�tu map ur�ených pro slabozraké 

d�ti, proto jsem se rozhodla vytvo�it dílo ur�ené p�ímo pro tuto skupinu zrakov�

postižených d�tí druhého stupn� základní školy. 

 Hlavním problémem je nemožnost vytvo�ení jednotné mapy pro zrakov� postižené, 

protože existují r�zná stádia a skupiny zrakových postižení. Proto se také potýkáme 

s nízkým po�tem uživatel�, pro které je mapa ur�ena a to souvisí s velmi vysokými 

náklady na vytvo�ení takovéto mapy.  
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Již jsem ve své diplomové práci zmínila RNDr. Danu Švihálkovou, která v této 

chvíli pracuje jako zástupkyn� �editele na Základní škole pro zrakové postižené (SŠ, ZŠ a 

MŠ pro ZP, Kamenomlýnská 2 v Brn�), která mi potvrdila, že p�edevším z d�vod�

finan�ních nemají možnost nakupovat specializované mapy pro ZP. Vysv�tlila mi, že 

speciální mapy pro ZP nahrazují optickými pom�ckami. Nap�íklad n�kte�í žáci pracují se 

zv�tšovacími lupami, pomocí kterých �tou i píší. Práci studenta se zv�tšovací televizní 

lupou jsem shlédla p�i hodin� matematiky, kdy mladý student po�ítal p�íklad, který si opsal 

z u�ebnice do sešitu a následn� jej po�ítal. Jak p�i �tení v u�ebnici, tak i p�i psaní do sešitu 

žák vždy dané papíry p�esunul pod zv�tšovací lupu, která mu napsaná písmena n�kolikrát 

zv�tšila. Zv�tšení si zvolil žák sám v závislosti na jeho zrakové vad�.  

Obr. 7.4 Ukázka televizní lupy (vlastní foto).

 P�i vytvo�ení díla pro ZP je tedy podle [3] t�eba: 

- zvýrazn�ní d�ležitých prvk� mapy a potla�ení n�kterých mén� d�ležitých, 

- používání zjednodušených tvar�, 

- odsazení kresby pro lepší rozlišení písma a symbol� o cca 3 mm, 

- využití písma bez patek o výšce minimáln� 14 bod�, v�tšinou se využívá 

výška 18-24 bod�. 

Jak jsem se již zmínila, ráda bych vytvo�ila mapu pro slabozraké, která je ur�ena 

pro velkou skupinu zrakov� postižených. Pro lepší orientaci s ní p�edpokládám vytvo�ení 

úvodního listu, který uživateli poskytne základní prostorovou informaci  o map� jako 

celku. 

P�i tvorb� mapy využiji informace na�erpané v publikaci P. �ervenky [3]. P�edevším budu 

využívat matné barvy, abych p�edešla zbyte�n� rušivým odlesk�m. Pro využití map i u 
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uživatel� s narušeným barvocitem využiji barvy, které lze p�evést do odstín� šedi, tak aby 

barvy nesplývaly.   

7.2.1. Kompozice atlasu 

Atlas bude složen z titulní strany, záv�re�né strany, z obsahu, mapy sv�ta a map 

jednotlivých sv�tadíl�. Vzhledem k �asové náro�nosti studia problematiky ZP a �ešení 

koncepce tvorby Atlasu, budu tvo�it pouze jeden sv�tadíl. Celkový koncept s ostatními 

sv�tadíly bude popsán v písemné �ásti a do grafické p�ílohy nebude zahrnut.  

Jako první Atlas zobrazuje Evropu, která je �eským d�tem nejbližší a bude tedy 

zobrazena nejpodrobn�ji. P�edevším výškopisné a krajinné map� bude v�nován 

dvojnásobný po�et stránek oproti ostatním sv�tadíl�m. Dále bude v atlasu zobrazena Asie, 

Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie a polární oblasti. U každého sv�tadílu 

bude nejprve zobrazeno politické roz�len�ní, které bude zabírat celou dvojstránku atlasu. 

Na dalších dvou stranách budou umíst�ny základní informace o sv�tadíle. Další 

dvojstránka bude zobrazovat mapu výškopisnou a krajinnou. Poslední dv� strany budou 

zobrazovat mapu zalidn�ní a mapu zajímavostí. Každá z map bude dopln�na grafickým 

m��ítkem, p�ípadn� legendou, pokud je to nutné.  

Obr. 7.5 Kompozice Atlasu. 

V politické map� by se žáci m�li seznámit s rozd�lením sv�tadílu na státy a jejich 

hlavními m�sty. Dále by se m�li nau�it poznávat mo�e a oceány, zálivy apod. obklopující 
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daný sv�tadíl. K politické map� bude ješt� p�ipojena stránka se základními informacemi o 

rozloze, po�tu obyvatel, nejdelší �ece, nejv�tším jeze�e atd. a stránka se zobrazením 

umíst�ní kontinentu ve sv�t�.  

Výškopisná mapa podává informace o horách, poho�ích, planinách, pánvích apod. Jsou 

zde barevn� odlišeny výškové stupn�. Strana s výškopisnou mapou obsahuje též název a 

výšku nejvyššího a nejnižšího místa v daném sv�tadílu.  

V krajinné map� jsou zobrazeny základní typické vegeta�ní stupn� kontinentu (savany, 

poušt�, tropické lesy apod.). Mapa obsahuje též vodstvo (�eky, jezera apod.). 

Mapa hustoty zalidn�ní zobrazuje místa s nejv�tším a nejmenším po�tem obyvatel na 

km2. Pro lepší pochopení hustoty zalidn�ní je využito �erných paná�k� a barevných 

areálových znak�.  

Poslední mapou sv�tadílu je mapa zajímavostí. Na této map� uživatel nalezne obrázky 

typických zví�at, rostlin a p�írodních úkaz� spojených s kontinentem.  

Pro lepší orientaci má každý sv�tadíl svojí vlastní barvu okraj�, která je shodná 

s barvou použitou na map� sv�ta. U každé mapy je uvedeno grafické m��ítko. �íselné 

m��ítko není v mapách uvedeno z d�vod� nep�ehlednosti a zbyte�né zapln�nosti stránky. 

7.2.2. Rozm�r mapy a m��ítko atlasových map 

Vzhledem k tomu, že budu vytvá�et dílo pro jedince s ur�itým zrakovým 

omezením, musím si vhodn� zvolit m��ítko mapy. Po konzultaci s RNDr. Danou 

Švihálkovou, ze St�ední školy, základní školy a mate�ské školy pro zrakov� postižené, 

Brno, Kamenomlýnská 2, která mi na základ� znalosti postižení d�tí doporu�ila maximální 

velikost atlasu A3, jsem se rozhodla uzp�sobit rozm�r atlasu na formát A4 (po rozev�ení 

atlasu tedy formát A3). K tomuto kroku m� vedlo uvážení n�kolika fakt�. Hlavním 

faktorem byla volba m��ítka mapy a ú�elu, pro který je mapa vytvo�ena. Protože se jedná o 

atlas ur�ený pro základní školu, vybrala jsem si zvolený formát mapy také proto, aby se 

s atlasem dob�e pracovalo a nebyl p�íliš velký p�i položení na lavici, p�ípadn� se dal 

p�enést i dom� ve školní aktovce. Dalším faktorem, který ovlivnil volbu formátu A4  byl 

fakt, že se jedná o p�ílohu k diplomové práci. A v�tší formát by nebylo možné do 

diplomové práce vložit.  

Musela jsem také uvažovat nad mírou postižení uživatele, kterému je mapa ur�ena. 

Snažila jsem se uzp�sobit atlas tak, aby byl využitelný v co nejširším okruhu zrakov�

postižených d�tí, proto je atlas vytvo�en v digitální podob�  a je možné jej kdykoliv 

vytisknout i na v�tší formát. Pro ú�ely t�žce zrakov� postižených žák� bych doporu�ovala 
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vytisknout atlas na formát A3 (po otev�ení tedy formát A2), kdy by veškeré texty, obrázky 

a znaky byly dvojnásobn� velké a pro t�žce ZP �iteln�jší. Je však otázkou, jestli by n�které 

d�ti nem�ly problémy s orientací v tak velké map�.  

P�i tvorb� atlasu jsem využívala i poznatky �ervenky, P., který ve své knize [3] 

píše o d�ležitosti schematizace mapy p�ed dodržením jednotného m��ítka. Ší�ka 

komunikace by podle �ervenky, P. m�la být upravena bez ohledu na m��ítko tak, aby byla 

�itelná. Ší�ku liniových znak� doporu�uje volit u hmatových map 3-5 mm podle použité 

metody zobrazení. Na základ� tohoto doporu�ení jsem ší�ku �ek v Atlase zvolila 4 mm tak, 

aby byly dob�e rozlišitelné.  

7.2.3. Použité podklady 

Rozhodla jsem se vytvo�it atlas sv�ta pro ZP žáky 2. stupn� základních škol, který bude 

nazván Školní atlas pro slabozraké (dále jen Atlas). Úmyslem Atlasu je seznámit žáky se 

základními informacemi o rozmíst�ní sv�tadíl� a p�iblížit jim jednotlivé kontinenty 

v n�kolika mapách. Vzhledem k �asovým možnostem jsem se ve své diplomové práci 

rozhodla ukázkov� ztvárnit pouze jeden z kontinent�, Austrálii. Ostatní obsah atlasu bude 

prezentován pouze ve form� makety.  

Pro tvorbu Atlasu jsem jako podklad využila klasických školních atlas�, které byly 

podle pot�eb zrakov� postižených upravovány. Hlavní úpravou byla zna�ná generalizace. 

Jako inspirace pro tvorbu Atlasu mi posloužily: Ilustrovaný d�tský atlas sv�ta [25], Školní 

atlas [27], D�tský ilustrovaný atlas zví�at [28], Školní atlas  [29].  

Pro tvorbu všech map v Atlasu jsem využila Školního atlasu sv�ta [26], který jsem 

naskenovala a dále vektorizovala, upravovala a p�edevším generalizovala v programu 

MicroStation.  

Mapa sv�ta byla vytvo�ena na podklad� mapy na stranách 6 – 7. Podkladová mapa je 

nakreslena v m��ítku 1:72 500 000. K zobrazení mapy je použito ekvidistantní válcové 

zobrazení. Nov� vzniklá mapa je rozd�lena na dv� �ásti, tak aby bylo možné atlas 

vytisknout na formát A4 a svázat. M��ítko nov� zvolené mapy sv�ta je 1:120 000 000.  

Podkladem pro politickou a výškopisnou mapu Austrálie byla mapa Austrálie a 

Oceánie na stranách 88 – 89 v m��ítku 1: 17 500 000. Tato mapa je zobrazena pomocí  

stereografické projekce. M��ítko 1:18 000 000 bylo zvoleno proto, aby nová mapa byla 

zobrazitelná na stránku A3 a texty do ní vepsané byly dob�e �itelné.  

Pro mapu hustoty zalidn�ní Austrálie v Atlasu byl pro zobrazení obrysu použit podklad 

zmín�ný v p�edešlém odstavci. Tento obrys byl zmenšen na velikost stránky A4 do m��ítka  
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1: 24 000 000. Jako další podklad sloužila mapa na stran� 87, s názvem hustota zalidn�ní 

v m��ítku 1: 40 000 000.  

Pro krajinnou mapu byl obrys mapy zkopírován z mapy hustoty zalidn�ní Austrálie, 

d�lení do krajinných oblastí bylo vytvo�eno na základ� mapy na stran� 86, s názvem typy 

krajin. M��ítko podkladové mapy bylo 1: 100 000 000.  

U mapy zajímavostí Austrálie je obrys op�t p�evzat z mapy hustot zalidn�ní Austrálie. 

Obrázky byly vektorizovány v programu MicroStation. Obrázky a informace byly p�i 

vytvá�ení atlasu stahovány z internetu a jsou uvedeny v ( kapitole 9.1). 

7.2.4. Záv�re�né úpravy 

Vytvo�ila jsem návrhy, které jsem konzultovala s odborníky. Na základ� konzultace 

jsem provedla drobné úpravy. Písma v mapách jsem umístila do kontrastních ráme�ku o 

velikosti 9 mm. Takto zvýrazn�né písmo je mnohem lépe viditelné oproti p�vodní verzi. 

Dále jsem zv�tšila písmo na velikost minimáln� 6 mm. 

    

Obr. 7.6 Ukázka provedených zm�n. 

Zm�nou také prošla stránka základních informací, jejíž velikost byla 

zdvojnásobena. Zv�tšena byla též mapa umíst�ní Austrálie a vlajka Austrálie. Proto jsem 

obsah této stránky rozd�lila na dv� strany. Na první stranu jsem umístila pouze obrázky, na 

druhé stran� jsem ponechala textové �ásti.  
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Obr. 7.7 Ukázka zm�ny základních informací. 

Na základ� kontrolního tisku map jsem zjistila, že zvolené �íslování stran není 

p�íliš vhodné. �ísla stran splývala s d�ležitými informacemi v legendách. Proto jsem se 

rozhodla provést zm�nu �íslování. �ísla stran, která byla d�íve umíst�na ve spodní �ásti 

stránky jsem p�esunula na vn�jší okraje stan. Pro lepší viditelnost byla �ísla umíst�na do 

kroužk� stejné barvy jako je barva zvoleného kontinentu.  

7.2.5. Testování atlasových map 

Dne 10. kv�tna jsem provedla zkoušku vypracovaných map na St�ední škole, základní 

škole a mate�ské škole pro zrakov� postižené, Brno, Kamenomlýnská 2. K dispozici mi 

byly t�i d�ti (Nikola, Martin a Tereza). Nikola a Martin studují sedmou t�ídu, Tereza 

osmou t�ídu. D�ti se celý atlas prohlédly. Byly schopny v jednotlivých mapách nalézt 

informace, které jsem požadovala. Na základ� dotazu mi potvrdily, že vše v atlasu je 

�itelné a dob�e viditelné. Pouze Nikola, která má zrakovou vadu slabozrakosti nejv�tší, 

m�la s hledáním n�kterých informací potíže, ale nakonec i ona vše nalezla. Pot�ebovala ale 

na hledání v atlase delší �as, protože �etla atlas ze vzdálenosti maximáln� 10 cm a 

postupn� jak atlas �etla pohybovala celou hlavou.  
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Obr. 7.8 D�ti, které testovaly Atlas. 

Ve škole jsem zkoušela r�zné barevné kombinace a velikosti map. Mapy, které si d�ti 

vybraly budou vytišt�ny v p�íloze �.3 naopak alternativní mapy jsou v p�íloze �.1. 

Nap�íklad u mapy sv�ta jsem m�la p�ipravené dv� mapy, každou s jinými barvami a d�ti si 

nakonec zvolily až druhou barevnou kombinaci. Na obrázku 7.9 jsou znázorn�ny ob�

varianty. Varianta na levé stran� je d�tmi zvolená jako lepší varianta.  

    

Obr. 7.9 Ukázka dvou barevných kombinací mapy sv�ta. 

U politické mapy jsem zvolila 3 varianty. První variantu reprezentovaly 2 mapy. 

V první map� se nacházely pouze státy a jejich hlavní m�sta, v druhé map� byly zakresleny 

poloostrovy, mo�e, zálivy, pr�livy, ostrovy a podobn�. Druhou alternativou byla politická 

mapa Austrálie zv�tšená na dv� strany A4 se všemi texty dohromady. T�etí možností byla 

politická mapa zobrazená na jedné stránce A4, kde popisy stát� jsou zapsány beze zkratky, 

ostatní texty jsou napsány zkratkovit� a na druhé stran� je umíst�na legenda s celými 

názvy. Žáci si vybraly druhou variantu (jednu velkou mapu na dvou stranách A4). Tato 

mapa je zobrazena na obrázku 7.10 vpravo.  
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Obr. 7.10 Ukázka 1. a 2. varianty politické mapy. 

 U výškopisné a krajinné mapy jsem vytvo�ila dv� barevné varianty. První se blížila 

k barvám typickým pro kartografická díla, u druhé varianty byly zvoleny barvy více 

kontrastní a výrazné. Dv� ze t�í d�tí si zvolily variantu kontrastních barev (na obrázku 7.11 

vpravo).  

Obr. 7.11 Barevné varianty krajinné mapy. 

Další dv� mapy byly pouze v jedné variant�. �itelné byly bez problém�.  Všechny 

d�tmi zvolené mapy jsou vytišt�ny a svázány do atlasu, který je volnou p�ílohou k této 

práci.  

Druhé testování Atlasu bylo provedeno P. Bendou, vedoucím Kafira Opava a paní L. 

Martinková, p�edsedkyní oblastní odbo�ky SONS (sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých), kte�í jsou oba slabozrací. Hodnotitelé byly z díla nadšeni, se �tením písma 

nem�li žádný problém. Zvolené barvy ohodnotili jako naprosto vyhovující.  
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7.2.6. Úvodní list 

Jak jsem se již ve své práci zmínila k Atlasu bych doporu�ila též vytvo�it úvodní 

listy pro slabozraké žáky a podrobn�jší úvodní listy pro u�itele. Ukázka titulního listu pro 

ZP žáky je uvedena v p�íloze �. 3. Tyto stránky pomáhají k lepší orientaci slabozrakého 

v map�. Navrhuji i možnost záznamu namluveného titulního listu formou audio nahrávky, 

nap�íklad pro samostatné studium žák�.  



51

8. Záv�r  

Cílem mé diplomové práce bylo monitorovat sou�asný stav kartografických d�l pro 

pot�eby slabozrakých a osob se zbytky zraku, n�která díla ohodnotit a na základ� analýzy 

schopností zrakov� postižených navrhnout vlastní kartografické dílo. 

P�i studiu jsem �erpala z odborné literatury. Výrazn� jsem však vycházela ze 

zkušeností a znalostí lidí, kte�í p�icházejí se zrakov� postiženými do styku. Dále jsem 

využila svých drobných zkušeností, na�erpaných p�i setkání se slabozrakými. Tyto 

informace byly pro mojí práci nejd�ležit�jší, protože jsem se setkala se zrakovým 

postižením v praxi.  

Na základ� získaných informací o kartografických dílech pro ZP musím �íct, že tato 

díla se vytvá�ejí p�edevším v zahrani�í. Mnoho d�l pochází z Itálie nebo N�mecka. �eská 

produkce d�l pro ZP se v sou�asné dob� velmi zlepšuje. Existuje mnoho projekt�, 

organizací a firem zabývající se tvorbou a zkvalit�ováním d�l pro ZP. Vytvá�í se 

p�edevším orienta�ní plánky �ástí obcí, areál�, p�ípadn� kartografická díla �eské republiky 

nebo jejich �ástí. Díla typu kontinent�, p�ípadn� cizích stát� se u nás zatím nevytvá�ejí.   

Na základ� získaných zkušeností jsem vytvo�ila návrh Atlasu sv�ta pro slabozraké. 

Vzhledem k náro�nosti studia problematiky ZP a prací souvisejících s p�ípravou a 

metodikou díla, jsem pro ú�ely diplomové práce zhotovila návrh makety a ukázkových 

list� pro Austrálii. Tento Atlas jsem testovala na St�ední škole, základní škole a mate�ské 

škole pro zrakov� postižené, Brno, Kamenomlýnská 2a na základ� testu jsem vybrala 

varianty, které pro d�ti byly nejp�ijateln�jší. Tyto mapy jsou svázány v Atlasu a jsou 

p�ílohou diplomové práce. V��ím, že mé dílo bude dopln�no o navrhovaný obsah na 

základ� využití mé metodiky, Atlas bude vydán a využíván pro výuku na druhém stupni 

základních škol pro ZP. Doufám, že �eská republika tímto Atlasem rozší�í množství 

kartografických d�l pro slabozraké.  
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MAPA SV�TA 

Na stránkách �íslo 3 a 4 se nachází mapa sv�ta. 

M��ítko je umíst�no v pravém horním rohu.  Mapa je 

orientována k severu. V map� je zobrazeno 7 sv�tadíl�, 

každý vybarvený jinou barvou.  

Na levé stran� naho�e se nachází Severní Amerika. 

Ve spodní �ásti na Severní Ameriku navazuje Jižní 

Amerika. 

Na pravé stránce naho�e ( levá �ást pravé stránky 

naho�e) je zobrazena Evropa. Uprost�ed Evropy je bílou 

barvou zvýrazn�ný obrys naší republiky a název �R. 

Sm�rem k pravému rohu navazuje na Evropu Asie. Pod 

Evropou je zobrazena �ást Afriky (druhá �ást je 

zobrazena na levé stran� p�i pravém okraji).  

Pod všemi jmenovanými kontinenty ve spodní �ásti 

obou stran je zakreslena Antarktida.  

Mapa obsahuje n�kolik významných rovnob�žek 

nakreslených �árkovanou �arou. Popis je umíst�n na 

levé stran� u levého okraje strany. 


