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Abstrakt

Bakalářská práce řeší situaci zrakově postižených (slabozrakých a nevidomých) 

občanů v oblastech jejich možností ve využívání výpočetní techniky jak pro své 

vzdělávání tak i pro usnadnění a zpestření života vůbec. Speciálně se zaměřuje na 

softwary, které napomáhají zrakově postiženým seznámit se se světem počítačů.

Klíčová slova : 

zrakově postižení, výpočetní technika, kompenzační pomůcky, speciální software

Abstract

The bachelor thesis is concerned with the situation of the blind and partially 

sighted and with the ways they can make use of computers for futher education, 

entertainment as well as in order to improve their quality of life. The main focus is on 

software designed to help visually handicapped people to acquaint with the world of 

computers.

Key words : 

partially sighted, computer technology, compensation tools, special software
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Úvod

V mé bakalářské práci se budu zabývat zrakově postiženými a nevidomými 

občany - studenty a jejich vztahem k výpočetní technice. Nejprve vysvětlím, kdo to 

vlastně jsou zrakově postižení a nevidomí občané a jak žijí s takovým postižením. 

Popíšu současné pomůcky, které nevidomým slouží k používání počítačů při studiu a 

dále pak v pracovním i osobním životě a pomocí průzkumu oslovím určitou skupinu 

těchto občanů -  studentů střední školy pro zrakově postižené v Brně a mým cílem bude 

zjistit, jak jsou spokojení ze současným stavem výpočetní techniky pro zrakově 

postižené, co oni sami využívají a naopak, co by chtěli změnit či vylepšit. 

            Dále se podrobněji budu zabývat současnou situací ve speciální střední škole, 

konkrétně ve Střední škole pro zrakově postižené v Brně.  Popíšu, jak vypadají tamější 

laboratoře výpočetní techniky, zhodnotím jejich finanční situaci, jak je jejich činnost 

podporována státem a jinými zdroji. 

Tyto poznatky doplním o rozhovory se zrakově postiženými studenty 

Masarykovy univerzity. 
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1. Cíl 

Cílem této bakalářské práce je poukázat na současný stav výpočetní techniky pro 

zrakově postižené a nevidomé, dále na situaci zrakově postižených studentů, kteří tyto 

technologie denně využívají a na základě rozhovorů s nimi uvést, jak oni sami vnímají 

jednotlivé softwarové programy určené pro osoby zrakově postižené. Na základě 

výpovědi dotazovaných vyberu tři softwarové programy, které oni sami nejvíce 

využívají a vyhodnotím je z technické, ekonomické a uživatelské stránky. Výsledek 

šetření posléze porovnám se speciálním softwarem využívaným na Střední škole pro 

zrakově postižené v Brně a ICT managerovi navrhnu případné vylepšení.
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2. Analýza současného stavu

2.1. Kdo jsou zrakové postižení 

Hned v úvodu je důležité si uvědomit, že většina nevidomých jednou viděla, 

nejsou tudíž nevidící od narození. Obecně se setkáváme se dvěma skupinami 

nevidomých – lidmi s vrozenou slepotou, která nastává v prenatálním období, 

v důsledku onemocnění či poškození plodu, mohou zde působit dědičné faktory, 

infikování očí novorozence při porodu, dítě se může narodit s progresivní oční vadou 

různého druhu i stupně, ze které se později vyvíjí slepota atd. Druhou skupinou jsou lidé 

se slepotou získanou, ta vzniká v důsledku úrazů, onemocnění, očních chorob apod. 

Ačkoli je pro člověka, který oslepl v průběhu života, velice těžké se vyrovnat se s touto 

skutečností a naučit se žít ve tmě, můžeme u něj s výhodou využívat znalosti, které 

nabyl dříve před oslepnutím. Jak uvádí Petr Závodský1, který vychází z německých 

údajů, nejvíce procentuálně zastoupený věk, ve kterém nevidomí oslepli je 9% do 1 

roku, 12,3% mezi 40 -59 lety a dále téměř 41% po 79 roku života (toto zastoupení bylo 

počítáno z celkového počtu nevidomých, uvádím ho pouze pro představu). 

Zrak je jeden z pěti smyslů a člověk jím získává 80-90% informací o okolním

světě. Zrakový orgán  je složen ze tří částí, v každé z nich může dojít k poškození, které 

má pak charakteristické následky pro vidění. Částmi jsou receptor (zevní oko), oční 

nerv ( tj. dráha, která spojuje oko s centrem v mozku) a zrakové centrum v mozku. 

Zrakové postižení jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností, 

lidé, kterým poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž je 

běžná optická korekce nepostačující.

Někdy proto hovoříme o těžce zrakově postižených. Tuto skupinu můžeme dále 

rozdělit na slabozraké a nevidomé. Při očním vyšetření se zkoumá zraková ostrost, 

zpravidla je vyjádřená ve zlomku, první číslo zde znamená vzdálenost v metrech, ze 

kterých dotyčný čte a druhé pak vzdálenost, ze které čte tu samou velikost písmena 

člověk se zrakem nepostiženým. Dále se zkoumá velikost zorného pole, které může být 

vlivem zrakové vady zúženo, omezeno nebo v něm dochází k lokálním výpadkům. Na 

                                                
1 Zdroj : http://sdruzeni.hvezdarna.cz/old/nevidomi.pdf
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základě vyšetření je pak možno zrakově postiženého člověka zařadit do jedné z pěti 

kategorií zrakového postižení – viz klasifikace zrakového postižení podle WHO (World 

Health Organization).

2.2. Druhy zrakového postižení

Dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů (MKN – 10) lze zrakové postižení rozdělit do pěti kategorií – od střední 

slabozrakosti po úplnou nevidomost, kdy člověk trpí absolutní ztrátou světlocitu nebo 

jeho zachování s chybnou světelnou projekcí. 

Položka Druh zrakového postižení

1

Střední slabozrakost                                                                                                                                                                          

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) -

minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového 

postižení 1

2

Silná slabozrakost                                                                                                                                                                            

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) -

minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, kategorie zrakového 

postižení 2

3

Těžce slabý zrak                                                                                                                                                                                  

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) -

minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie zrakového 

postižení 3 

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného 

funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 

4

Praktická nevidomost                                                                                                                     

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo 

omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost 

není postižena, kategorie zrakového postižení 4 

5

Úplná nevidomost                                                                                                                                                                       

ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 

světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5

Tabulka 1 2

                                                
2

Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize     

(MKN-10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
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Zrakové vady lze rozdělit do pěti kategorií – vady refrakční (ztráta zrakové 

ostrosti), postižení šíře zorného pole, okulomotorické poruchy (strabismus), problémy 

se zpracováním zrakových podnětů ( kortikální slepota) a poruchy barvocitu. 

Rozvojem, výchovou a vzděláváním zrakově postižených se zabývá 

oftalmologie (oftalmos – oko, paideia – výchova), jejímž cílem je optimální rozvoj 

osobnosti se zrakovým postižením. Pedagogiku nevidomých představuje tyflopedie ( 

tyflos – slepý). 

2.3. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Kompenzační pomůckou pro těžce zrakově postižené rozumíme nástroj, přístroj 

nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a 

možnostmi použití kompenzovalo nějakou nedostatečnost způsobenou těžkým 

zrakovým postižením. Slepci, ale i "jen" těžce zrakově postižení, mají dnes k dispozici 

širokou řadu různých pomůcek a technik, pomocí kterých se dokáží ve světě, kde drtivá 

většina lidí přijímá kolem tří čtvrtin veškerých informací zrakem, docela dobře 

orientovat. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené hrají významnou úlohu v 

procesu rehabilitace později osleplých osob, v procesu integrace zrakově postižených do 

společnosti i do pracovního procesu, usnadňují vzdělávání a dokonce limitují možnosti 

studia. Lze je rozčlenit na : 

 Optické pomůcky (jsou obvykle prvními pomůckami, které potřebuje člověk 

poté, co mu již nestačí běžné dioptrické brýle)

 Opto-elektronické pomůcky (bývají také nazývány pomůckami, tzv. těžké 

optiky. v dnešní době se jedná o tzv. kamerové lupy, jsou nenahraditelné při 

práci s trojrozměrnými předměty a při práci vyžadující jemnou motoriku) 

 Počítače (viz dále)

 Centra technické pomoci pro ICT

 Speciální hardware

 Speciální software
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 Ostatní pomůcky (bílé hole, indikátor hladiny, indikátor světla, měříč krevní 

glukózy s hlas. výstupem, teploměr lékařský česky mluvící) 3

2.4. Braillovo písmo 

Braillovo písmo pochází až z devatenáctého století, z hmatového kódu, který byl 

původně vymyšlen vojáky, aby mohli číst důležité zprávy i za tmy, bez toho, aby se 

odhalili. Jeden braillský znak se skládá ze šesti teček, které jsou vytisklé do tuhého 

papíru tak, aby vystupovaly a daly se poznat hmatem. Skupiny znaků pak tvoří slova a 

věty tak, jako bychom je psali v latince. Nevidomý pak po znacích přejíždí prsty a 

hmatem je identifikuje. Zkušení nevidomí dokáží číst v  braillském písmu stejně rychle, 

jako by vidící četl černotisk. Také existují malé tabulky, s pomocí kterých si může 

nevidomý dělat poznámky, tak jako by si je vidící načmáral na papír, braillské psací 

stroje a braillské počítačové tiskárny. Obecně je jediná potíž v tom, že znaky v braillově 

písmu jsou oproti černotisku docela velké a jelikož jsou ještě vystouplé a na tuhém 

papíře, zabírá to dost místa a taková braillská kniha má formát A4 a většinou jde spíš o 

knih několik. 

Osobností, která se nezapomenutelně zapsala do historie vzdělávání nevidomých 

jedinců je Louis Braille, který s návrhem šestibodového slepeckého písma přichází ve 

svých šestnácti letech. Zdroje uvádí, že za datum vzniku Braillova písma je považován 

rok 1825. Toto písmo (i přes množství pokusů) nebylo nikdy plně nahrazeno jiným. 

Dnes je rozšířené po celém světě, vzhledem k jeho bezproblémové schopnosti adaptace 

na jiné jazyky. Je možné zapisovat jím také římské číslice, vyšší matematické operace 

apod.

Písmena jsou vytvořena ze dvou vertikálních sloupců o třech bodech. Rozměry 

jednotlivých písmen zhruba odpovídají velikosti ukazováčků, kterými se čte. I přes jeho 

ucelenost a propracovaný systém bylo dlouhou dobu odmítáno. Až v roce 1850 bylo 

Braillovo písmo oficiálně přijato. Braillovo písmo v jednotlivých jazykových verzích se 

od sebe liší, např. slovenská základní sada se od české odlišuje v sedmi znacích. 

                                                
3 Zdroj : http://www.helpnet.cz/zrakove-postizeni/kompenzacni-pomucky
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V některých jazycích také existují komplexnější formy Braillova písma, v nichž každý 

znak reprezentuje celou skupinu hlásek.

Obr.1  Braillovo písmo 4

                                                
4 Zdroj : http://www.shaman.cz/sifrovani/braillovo-pismo.htm
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2.5. Nevidomí a počítače, počítač jako elektronická kompenzační 

pomůcka         

  Zpřístupnění práce s osobním počítačem nevidomým uživatelům bude jednou v 

historii hodnoceno stejně významně jako sestavení slepeckého písma pro nevidomé.

           Slepota patří k nejtěžším zdravotním handicapům. Před 10 lety si jen 

velmi dokázalo představit, jak by mohli nevidomí pracovat se standardním počítačem. 

Dnes víme, že to jde, ale málokdo zná princip práce nevidomého uživatele s ICT. 

Samotné zvládnutí obsluhy ICT, která je primárně založena na vizuálním výstupu, je 

pro takto postiženého uživatele obecně náročnější než pro uživatele běžného. Proto i 

výuka této dovednosti v případě těžce zrakově postižených vyžaduje specifický přístup. 

Těžce zrakově postižení lidé využívají počítač již několik let. Pro tuto skupinu 

uživatelů však musí být osobní počítač speciálně upraven podle typu zrakové vady. 

Těžce slabozrací uživatelé používají při práci na počítači programy pro zvětšení 

informací na obrazovce. Tyto programy umožňují běžnou práci s počítačem, je však 

kvůli horší orientaci pomalejší než u uživatelů vidících. Pro nevidomé, téměř nevidomé 

nebo lidi se zbytky zraku je vhodnější použít alternativní hlasový nebo hmatový výstup. 

Dlouho totiž bylo pro tyto uživatele používání počítačů tabu kvůli nemožnosti číst 

zrakem text na obrazovce. K odstranění této bariéry došlo teprve s rozvojem hlasových 

a hmatových výstupů a používat počítač pak mohli i uživatelé se zrakovým postižením. 

Takto upravené počítače se v posledních letech staly pro těžce zrakově postižené velice 

důležitou kompenzační pomůckou ke zpřístupnění a zpracování informací.5

Kompenzační pomůckou pro těžce zrakově postižené rozumíme nástroj, přístroj 

nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a 

možnostmi použití kompenzovalo nějakou nedostatečnost způsobenou těžkým 

zrakovým postižením.

Náročné elektronické kompenzační pomůcky pro zrakově postižené jsou 

víceúčelové pomůcky založené na bázi výpočetní techniky, které mají širokou škálu 

možností, kombinací a využití. Takovou pomůcku považujeme za náročnou nejen z 

                                                
5Čtrnáctideník „Počítač pro každého“: článek „Počítače a zrakově postižení“ č. 13/2003
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hlediska její ceny, ale především z hlediska nároků na její obsluhu. Potřeba zvládnout 

obsluhu takové pomůcky je časově náročná, neboť vyžaduje zvládnutí teoretických 

základů z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Bez pochopení těchto základů 

pomůcka víceúčelově použitelná obvykle slouží pouze k jednostrannému využívání a k 

degradaci pomůcky. Pochopení těchto základů zvládá každý průměrně inteligentní 

jedinec.

Náročné elektronické kompenzační pomůcky (NEKP) dělíme na dvě základní 

skupiny:

 autonomní 

 přídavné 

Autonomní náročné kompenzační pomůcky jsou samostatné NEKP, které si TZP 

uživatelé pořizují obvykle jako první, jejich základem je celý osobní počítač (stolní 

nebo přenosná verze) - vlastní základní jednotka, monitor (pro slabozraké a uživatele se 

zbytky zraku obvykle větší), klávesnice a další standardní součásti (myš) a specifická 

výbava pro TZP (skener, zvuková karta, aktivní reproduktory či sluchátka, hmatový 

display). Pomůcka je dále vybavena standardním a především specifickým softwarem.

Přídavné náročné kompenzační pomůcky mají také základ ve výpočetní technice, 

ale jedná se o softwarové nebo hardwarové komponenty, které se kompletují se základní 

NEKP a bez ní nemohou fungovat. Nejsou však žádným nadstandardem, ale 

významným způsobem rozšiřují možnosti základní NEKP a některé vyžadují také 

zaškolení s obsluhou.

2.5.1. Základní vybavení PC pro zrakově postižené

Pod pojmem PC pro zrakově postižené nemusíme hledat nic složitého. Přesto se 

ještě v nedávné minulosti jednalo o sen několika málo nadšenců. Základ tvoří běžné PC 

stolního nebo přenosného provedení, dále modem pro přístup k Internetu, nezbytný 

skener pro snímání běžně tištěných textů (čtecí funkce počítače) a nakonec standardní 

softwarové vybavení včetně textového procesoru MS Word. 
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Obr. 2 – PC s braillským řádkem 

Specifika, kterými se základní výbava PC pro ZP vyznačuje:

Hardware: 

 přípojný kamerový modul pro slabozraké 

 hmatový displej (braillský řádek) zobrazující text z monitoru ve slepeckém 

(bodovém) písmu pro nevidomé 

Software:

 softwarová lupa (program zvětšující prostředí OS a aplikací) pro slabozraké 

 hlasový nebo hmatový výstup pro nevidomé 

 SW pro zpracování tištěného textu, snímaného skenerem 

 speciální SW pro slabozraké (zpřístupňující běžný tištěný text prostřednictvím 

zvětšení a nastavení barev a kontrastu) 

 OCR program (Fine Reader) pro rozpoznání tištěného textu do digitální podoby 

Zvětšení prostředí OS:

 lze provést i prostřednictvím usnadnění v nastavení systému, nicméně pro 

většinu těžce slabozrakých klientů je toto zvětšení nedostatečné 
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 softwarové lupy zvětšují prostředí beze zbytku a mnohonásobně, obtíže s 

používáním softwarové lupy se dostavují již při více než 4 násobném zvětšení 

(uživatel "vidí" šestnáctinu obrazu) v podobě obtížné orientace po monitoru 

zvětšeným výsekem obrazu. Proto se často stává, že těžce zrakově postižený 

uživatel pracuje se softwarovou lupou s hlasovou podporou. 

Princip hlasového (hmatového) výstupu

 hlasová syntéza (hmatový displej) jsou koncová "zařízení" celého výstupu 

 ovladačem těchto "zařízení" je program zvaný "odečítač obrazovky", který 

informaci posílá koncovému "zařízení". 

Odečítač obrazovky je program, který nevidomému uživateli zpřístupňuje právě 

aktuální položku seznamu, menu, textu, "umí" uživateli na jeho pokyn sdělit další 

potřebné informace (vlastnosti) nejen o objektu, ale i o stavu systému. 

Braillský řádek

Braillský řádek je podlouhlá věc, která má vpředu jeden řádek braillských znaků, 

jež se vytvářejí mechanicky pomocí vysouvání a zasouvání jednotlivých jehliček. 

Nevidomý potom přes tento řádek přejíždí prsty a čte. Po stranách jsou potom ještě 

navigační knoflíky, pomocí kterých lze určit, jaký řádek se má na braillském terminálu 

zobrazit (nahoru, dolů, doprava, doleva, ...), standardně je sledován kurzor. 

Obr. 3  Braillský řádek 
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Řečová syntéza

Dnes stále nejpopulárnější volbou je řečová syntéza. Syntetizér skládá 

dohromady předem nahrané hlásky či dvojhlásky a následnou transformací vzorku 

dodává intonaci, aby tak ze vstupního textu vyprodukoval zvukový soubor, ve kterém 

syntetický hlas vstupní data čte nahlas. Se syntetizátorem pak komunikují jednotlivé 

specializované aplikace, které mu částečně na základě uživatelova přání a částečně 

automaticky posílají data, která je třeba přeříkat nahlas. 

Informační kanál výstupu z počítače je však pro nevidomého daleko užší, než 

ten, kterým vnímáme informace my vidící. I když nevidomý používá jak řečovou 

syntézu, tak braillský řádek zároveň, nemůžeme to srovnat s tím, když my vidíme celou 

obrazovku najednou. Souvisí s tímto i potřeba příchozí zprávy nějakým způsobem třídit 

a přeříkávat jen nejdůležitější a podstatné (pomocí softwarových syntéz).6

2.5.2. Stručná historie vývoje počítače se speciální úpravou pro těžce     

zrakově postižené uživatele 

Před rokem 1990: ojedinělé pokusy zrakově postižených (zejména slabozrakých) 

proniknout do tajů informatiky a programování (existoval státní program školení 

nevidomých v programování, několik programátorů se v tomto oboru uplatnilo).

Rok 1991: dovoz prvního PC zařízení pro nevidomé Eureka A4 - v té době jediná 

kompenzační pomůcka pro zmírnění negativních důsledků informační bariéry 

nevidomých. 
                                                

6
Pozn. V projektu Free(b)soft vytvořili Speech Dispatcher, což je server, který se v 

GNU/Linuxu stará o komunikaci mezi aplikacemi a řečovými syntetizéry. Aplikace tedy po socketu pošle 

nějaký požadavek, např. ,,přemluv tuto zprávu`` nebo ,,ztichni``, Speech Dispatcher se pak na základě 

požadavků ostatních aplikací a priorit zpráv rozhodne, co má udělat, a případně nechá zprávu na daném 

zařízení přeříkat. Pro programátora to má obrovskou výhodu v tom, že používá pouze abstraktní příkazy v 

jasně definovaném protokolu a vůbec se nemusí starat o to, jaké zařízení je nakonec bude plnit, jaký je 

komunikační mechanismus toho či onoho syntetizéru a zda se náhodou nedostane do konfliktu s nějakou 

jinou aplikací.  
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Rok 1992: zahájení provozu Digitalizačního střediska České unie nevidomých a 

slabozrakých jako moderní služby - převod tištěného textu do digitální podoby pro 

použití na Eurekách. 

Rok 1993: založení a provozování modemové centrály BBS Braillnet pro uchovávání 

digitalizovaných textů, pro dostupnost těchto textů v knihovnách textů (v digitální 

podobě), pro možnosti komunikace prostřednictvím elektronické pošty v rámci BBS. 

Rok 1994: mohutný rozvoj hlasových výstupů a zpřístupnění práce na standardních PC 

pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené vrcholí, vedle služby digitalizace začínají 

první kurzy ovládání PC v prostředí MS DOS s úpravami pro nevidomé a těžce 

slabozraké. 

Rok 1995: prosazení PC jako kompenzační pomůcky pro nevidomé, zaškolování s 

obsluhou PC jako služba pro klienty v několika městech v naší republice, testování 

pomůcek a spolupráce s firmami vytvářející speciální programy a kompletující PC se 

speciálními úpravami, první pokusy o zpřístupnění Windows pro nevidomé. 

Rok 1996: první pokusy o zpřístupnění Internetu pro nevidomé uživatele, rozvoj 

školících středisek až na dnešních 11. 

Rok 1997: nebývalý rozvoj Knihovny digitalizovaných textů, která je zpřístupněna i 

internetu prostřednictvím FTP. Rozvoj umožněn získáváním textů knih přímo od 

nakladatele v digitální podobě díky počítačové sazbě. Windows a Internet přestávají být 

tabu pro nevidomé. Naše zkušenosti nabízíme i jinak zdravotně postiženým, iniciativa 

Internet pro zdravotně postižené - dohoda s několika celorepublikovými poskytovateli 

internetového připojení na zvláštní sociální cenu pro těžce zdravotně postižené. 

Rok 1998: začíná se pracovat na Metodice školení v obsluze PC bez kontroly zraku. 

Vzniká nový pracovní speciální obor - Instruktor výuky obsluhy PC pro zrakově 

postižené, kromě připojování uživatelů - jednotlivců z řad těžce zdravotně postižených 

vytváříme www stránky pro neziskové organizace zdravotně postižených. 

Rok 1999: školení v obsluze PC pro zrakově postižené dosahuje profesionální úrovně, 

instruktoři skládají zkoušky, kurzy obsluhy PC pro zrakově postižené jsou 
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akreditovány, rodí se základ možného Informačního systému pro zdravotně postižené -

jako vyššího stupně využití Internetu zdravotně postiženými. 

Rok 2000: školení v obsluze PC pro zrakově postižené jako celostátní projekt nenalézá 

podporu a končí (není dále rozvíjen), SONS zakládá několik regionálních obecně 

prospěšných společností, které alespoň v některých regionech pokračují v činnosti  

Rok 2001: Projekt Blind Friendly Web – Zásady přístupnosti www stránek pro těžce 

zrakově postižené uživatele (koordinátor projektu RNDr. Hana Bubeníčková)7

Rok 2004: ozvučený mobilní telefon pomocí české verze speciálního screanreaderu 

Mobile Speak. Ozvučeny jsou nejen všechny běžné funkce telefonu včetně stavu 

signálu a baterie, identifikace volajícího, ale i práce s telefonním seznamem a 

samozřejmě čtení a psaní SMS zpráv. Přístupná je i většina pokročilých funkcí a 

nastavení telefonu. Dále toto ozvučení zpřístupňuje i nadstandartní aplikace pro tento 

telefon, jako je např. MP3 přehrávač anebo anglicko-český slovník.

Rok 2007: Akreditované testovací středisko pro ECDL testování v ČR, European 

Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně uznávaná, objektivní, 

standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí 

praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační 

technologie. Úspěšní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní 

platnost. Dne 17. dubna 2007 TyfloCentrum Brno  úspěšně ukončilo akreditační proces 

a stalo se prvním (a v současnosti jediným) TyfloCentrem v České republice, které 

může provádět ECDL testování.

Současné klíčové projekty společnosti Braillcom:

NEPodpis - elektronický podpis pro nevidící

Těžce zrakově postižený může pomocí speciálně upraveného počítače číst a psát 

a s pomocí technologie elektronického podpisu také elektronické dokumenty 

podepisovat. Projekt, který je prvním svého druhu u nás i v zahraničí chce nevidícím 

pomoci tak, aby sami mohli v běžném životě tuto vynikající pomůcku používat.

                                                
7 Článek „Historie počítače se speciální úpravou pro těžce zrakově postižené“ (on - line). Dostupné z  
htttp://www.sons.cz
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Eurochance

Záměrem projektu je rozšířit pracovní příležitosti pro nevidomé a zrakově 

postižené, zlepšit jejich kvalifikaci a dovednosti a seznámit odbornou veřejnost s jejich 

znalostmi a schopnostmi. Primárním výsledkem projektu jsou elektronické kurzy 

anglického a německého jazyka s profesním zaměřením vhodné i pro samostudium. 

Kurzy je možno používat on-line, nebo si je stáhnout pro off-line použití. 

Zpívající počítač

Projekt nabízí nevidícím hudebníkům amatérům i profesionálům nástroj pro 

vytváření not, samozřejmě jako Free Software.

2.6. Vzdělávání zrakově postižených a nevidomých

      

    Obr. 4 Vztah společnosti a zrakově postižených 

       Děti se zrakovým postižením mají v současné době možnost navštěvovat buď 

speciální školy, nebo běžné školy. 

Vzdělávání zrakově postižených dětí se zdravými dětmi vychází z předpokladu, 

že dítě s postižením nebude mít tak velké problémy při začleňování do pracovního 

kolektivu a společnosti v dospělosti. Při této výuce by měla být zrakově postiženým 

dětem poskytována i speciální pedagogická péče, vyplývající z jejich zrakové vady 
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(např. výcvik prostorové orientace, psaní a čtení Braillova písma). Ale bohužel, 

speciální pedagogická péče v současné době v běžných školách dosud není v plné míře 

zajišťována. 

       Za částečnou integraci je označován způsob, kdy děti se zrakovým postižením 

navštěvují speciální třídy běžných základních škol, které se zpravidla vyskytují ve 

větších městech. V těchto třídách jsou žákům zajištěny stejné podmínky jako ve 

speciálních školách a přitom tato forma umožňuje kombinovat speciální výuku s 

výukou integrovanou. Zde je další výhoda, že dítě nemusí být přes týden odloučeno od 

svých rodičů, což je velmi podstatný faktor z hlediska sebejistoty dítěte. 

Třetí možností jsou speciální školy, které již v dnešní době dosahují vysokých 

kvalit, a to jak po stránce odbornosti speciální pedagogů, tak po stránce materiálního 

vybavení. Faktem zůstává, že v České republice jsou speciální školy prozatím 

nejefektivnějším zařízením k prostředkování výchovy a vzdělání postižených dětí. 

Velmi dobré podmínky, které školství promyšleně vytváří pro zkvalitňování péče o 

žáky se zrakovým postižením, vstřícný a profesionální přístup pedagogů k nim i 

pozornost, kterou věnují rozvoji žáků vzhledem k dalšímu uplatnění v životě, se 

pozitivně promítají do velmi dobré úrovně vzdělávacích činností speciálních škol.

2.7. Střední škola pro zrakově postižené

                 Soukromá střední škola internátní pro zrakově postiženou mládež  byla 

založena v roce 1992 a byla první střední školou pro takto postiženou mládež v Brně. 

Cílem založení bylo vytvoření nového typu střední školy, který bude dostupný jak 

zrakově postiženým mladým lidem, tak i těm, kteří mají  kombinované postižení. 

Výhodou této školy bylo, že žáci základní školy pro zrakově postižené nemuseli 

hned po jejím absolvování  ukončit své vzdělávání a mohli pokračovat ve studiu na 

střední škole v místech, která tak dobře za devět i více let poznali. 

        V roce 1990 byla založena v Brně Nadace pro zrakově postiženou mládež. Tato 

nadace se snažila získat vyhovující areál, sestavit pedagogický sbor z odborníků, 
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vybavit školu odpovídajícími pomůckami, technikou, specializovanými odbornými 

učebními texty.       

Státní škola s názvem Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově 

postiženou mládež se sídlem v Brně, Kamenomlýnská 2 funguje s tímto názvem a 

začleněním od školního roku 1997/98. Nová státní škola převzala po předešlé soukromé 

škole, jak budovu školy, zaměstnance, tak i studenty. Jedinou chybou nového státního 

zařízení bylo zrušení internátu, což samozřejmě vedlo k částečnému poklesu žádostí o 

studium. Po celkové rekonstrukci budovy školy byl v roce 2003 otevřen moderní 

internát, který je součástí školy a má  kapacitu 45 lůžek. Po rekonstrukci školy došlo 

také ke zkrášlení a vylepšení okolí školy. 

Od doby, kdy škola byla zařazena do sítě státních škol se také postupně 

vylepšovala odbornost pedagogických i jiných pracovníků a v dnešní době mají téměř 

všichni pedagogičtí pracovníci vystudovanou vysokou školu a samozřejmě i speciální 

pedagogiku. 

          Od 1.7.2006 došlo ke sloučení Střední školy pro zrakově postižené se Základní 

školou a mateřskou školou pro zrakově postižené. Nový název školy zní: Střední škola, 

základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené.

2.7.1. SWOT analýza

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých 

relevantních stránek fungování firmy a její současné pozice. Je silným nástrojem pro 

celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů. Jádro této metody spočívá v ohodnocení 

jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř skupin – faktory vyjadřující silné 

nebo slabé vnitřní stránky organizace a faktory vyjadřující příležitosti a nebezpečí jako 

vlastnosti vnějšího prostředí. Analýzou  vzájemné interakce jednotlivých faktorů 

silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně 
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druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 8

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb.9

SWOT analýza Střední školy pro zrakově postižené

Silné stránky

 dobrá vzájemná komunikace 

v pedagogickém sboru

 klima školy, kladný vztah žáků ke 

škole, bezpečné prostředí pro žáky 

(hlavně nevidomé)

 ochota zaměstnanců  pracovat i 

nad rámec svých povinností při 

pořádání školních i mimoškolních 

akcí

 materiální vybavení (kompenzační 

pomůcky pro nevidomé, dobrá 

vybavenost ICT učeben)

 malý počet žáků ve třídách 

 poloha školy, zahrada školy, 

možnost ubytování (internát)

 zájem a snaha pedagogů vzdělávat 

se( PC, prohlubování kvalifikace, 

Aj)

 kroužky, besídky, výstavy, výlety, 

akce – spolupráce se záj. 

organizacemi, účast na soutěží

Slabé stránky

 zastaralá budova (potřeba 

rekonstrukce)

 omezené finanční zdroje na 

modernizaci budov, velké nároky na 

malý pedagogický sbor, omezená 

možnost rozdělování si úkolů (větší 

péče a starost o zrakově postižené)

                                                
8 SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses (nedostatky = 
slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT analýza tedy představuje kombinaci 
dvou analýz, S - W a O - T
9 Zdroj : http://www.stavebnitechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2002041701
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Příležitosti

 spolupráce s PPP v oblasti 

výchovy a vzdělávání  dětí 

s poruchami učení a chování

 spolupráce se vzdělávacími 

institucemi, podpora DVPP 

v oblasti získávání jazykových 

dovedností, nových vyučovacích 

metod a práce s výpočetní 

technikou

 spolupráce s rodiči

 získání finančního zabezpečení a 

podpory školy ze strany 

zřizovatele

 podílení se na kulturním životě 

města

 spolupráce s dalšími školami 

v oblasti výchovy,vzdělávání i 

mimoškolních aktivit 

Hrozby

 úbytek žáků z důvodu poklesu 

populační křivky

 kvalifikovanost ve výuce cizích 

jazyků

 soustavná klesající tendence 

finančních normativů kraje pro 

školství

 finanční prostředky na 

opravy,údržbu  a obnovu 

materiálního vybavení školy

 špatná dopravní obslužnost 

 nedůvěřivý postoj veřejnosti ke 

škole

2.7.2. Financování Střední školy pro zrakově postižené

Zřizovatelem školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. MŠMT ČR z rozpočtu zabezpečuje financování jednotlivých školských 

úseků. Největší objem finančních prostředků směřuje do oblasti regionálního školství. V 

rámci tohoto úseku jsou poskytovány finanční prostředky na tzv. přímé náklady na 

vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a svazky obcí a kraji, 

neinvestiční dotace soukromému a církevnímu školství a plně je zabezpečeno 

financování přímo řízených organizací.  MŠMT též finančně podporuje činnost v oblasti 

mládeže, tělovýchovy a sportovní reprezentace. Od roku 2004 se MŠMT zapojilo do 

projektů společných programů České republiky a Evropské unie. Jedná se o rozvojové 
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programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu v oblasti Operačního 

programu Rozvoj lidských zdrojů. 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené je 

příspěvkovou organizací. Principem jejího fungování je aby byl celkový hospodářský 

výsledek roku v rovnováze plánovaných příjmů a nákladů. Potřebné finanční prostředky 

získávají dotací od zřizovatele. 

V roce 2006 bylo hospodaření školy ukončeno kladným hospodářským 

výsledkem ve výši 1.097.067,10 Kč. Hospodářský výsledek bude použit na pokrytí 

ztráty Základní školy a mateřské školy, která k 30.6.2006 ( před sloučením se střední 

školou) činila 1.150.739,23 Kč, zisk SŠ z minulých let 53.672,13 Kč. Část zlepšeného 

hospodářského výsledku ve výši 705.324,-- Kč tvoří uspořené mzdové prostředky. K 

zajištění rozpočtem nepokrytých nákladů školy však musel být čerpán Fond rezervní 

v částce 1.344.605,-- Kč.

Organizace hospodařila pouze s prostředky přijatými od zřizovatele MŠMT 

Praha, s platbami žáků (za internát a stravu), s prostředky získanými z jiné činnosti a 

s prostředky z fondů. Závazné ukazatele byly dodrženy. Škola provozuje tzv. jinou 

činnost, a to od 1.3.2003 nájem bytu v rozsahu dvou bytových jednotek. Dále s 

účinnosti od 1.9.2003 má schváleny následující činnosti: pronájem 

posilovny,tělocvičny, prodej stravy ve školní jídelně, pronájem internátu o víkendech a 

v době prázdnin. Z jiné doplňkové činnosti dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku 

v celkové výši Kč 99.052,--

Organizace obdržela účelové dotace: 

SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání )

Celkem ve výši Kč 355.110,--, vyčerpáno bylo Kč 290.410,--, vratka 64.700,--

Provozní dotace 62.680.520,-- se skládá z dotace ZŠ a MŠ (do 06/06) 19.747.000,--, 

dotace od 07/06 po sloučení celkem 42.933.520,--. Vyčerpáno v plné výši.

Projekt „Hodina“ Základní školy a mateřské školy, poskytnuto bylo Kč 98.640,--, 

čerpáno

v plné výši. (z toho v roce 2006 Kč 8.220,--).
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Závěrem lze říci, že škola ze svého rozpočtu roku 2006, avšak s finanční pomocí 

z vlastních fondů, pokryla veškeré potřebné výdaje.

Občanské sdružení VIDEOR vyvíjí snahu směrem ke sponzorům na pokrytí 

některých aktivit, které škola organizuje (sportovní soutěže, školní plesy, pronájem 

plaveckého a zimního stadionu aj. ).10

Přehled hlavních ekonomických ukazatelů je uveden v příloze. 

                                                
10

čerpáno ze zveřejněné Výroční zprávy za rok 2006
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3. Teoretická východiska a nejnovější poznatky z literatury 

k dané problematice

3.1. Speciální softwary a programy 

Pro nevidomé a zrakově postižené občany existuje celá řada speciálních 

programů a softwarů. Všechny softwary i programy pracují na stejné bázi – umožňují 

zrakově postiženým občanům pracovat s počítačem tak, jak občané vidící. Liší se pouze 

kvalitou a cenou. Rozdělují se podle  míry zrakového postižení (pro slabozraké a pro 

nevidomé):

1. Zvětšovací programy pro slabozraké

2. Screen readery pro nevidomé

3.1.1. Zvětšovací programy pro slabozraké

ZoomText

Pravděpodobně nejlepší zvětšovací software pro slabozraké na světě. Integruje 

obě technologie používané pro zpřístupnění počítače – zvětšování i odečítaní 

obrazovky. Umožňuje, aby uživatel viděl a slyšel vše, co je na obrazovce a měl tak 

úplný přístup k aplikacím, dokumentům i internetu.

ZoomText má dvě verze:

a) Zvětšovač

b) Zvětšovač – odečítač

Obě verze jsou přesné a jednoduché na používání. Poskytují tak úplnou nezávislost 

zrakově postiženým při práci na PC. Díky možnosti zvýrazněného ukazatele myši na 

monitoru snadno najdete a sledujete vše na obrazovce. Dá se upravit velikost, barva a 



33

formát kurzoru. To samé je i textových dokumentech, kde je zvýrazněný textový 

kurzor.11

                               

Obr. č. 5 Zvýrazněný ukazatel myši                   Obr.č. 6 Zvýrazněný kurzor 

SuperNova

Kombinovaný zvětšovací a odečítací program. Nemusí se kupovat zvlášť 

zvětšovací program a zvlášť program pro odečítaní obrazovky. SuperNova je ideálním 

řešením pro uživatele se zbytkem zraku, obsahuje odečítací funkce s hlasovým 

výstupem, hmatovým výstupem a integrované zvětšování obrazu.

SuperNova umožní používat aplikace ve Windows, internet a e-mail bez ohledu 

na zrakovou vadu. Informace jsou čteny hlasovým syntetizérem, zobrazovány na 

braillském displeji a obraz je na obrazovce zvětšován. Lehce se dají procházet i 

internetové stránky pomocí klávesnice díky virtuálnímu kurzoru SuperNovy. 

Pokud je SuperNova nainstalovaná na síťový server, dá se používat z libovolné sítě. 

Uživatelské nastavení se ukládají na síťový disk, takže je stále stejné. SuperNova je 

vhodná pro školy, knihovny a instituce, kde na PC pracuje více uživatelů se zrakovou 

vadou.

                                                
11

Hlasová syntéza  - Další funkce, ve které si uživatel zvolí svůj syntetický hlas, který bude používat. 

ZoomText dodává 4 syntetizéry, které pokrývají 7 světových jazyků.



34

Speciální pomůcky

Digitální televizní lupa:

Pomůcka určená slabozrakým uživatelům a uživatelům se zbytky zraku. 

Základem je výkonný multimediální počítač vysazený zvětšovacím programem, 

případně i hlasovým výstupem a vysoce kvalitním monitorem. Díky připojenému 

skeneru mohou slabozrací číst tištěné předlohy ve zvětšené podobě na obrazovce, či 

s hlasovým výstupem. Uživatelé díky tomu mají přístup k libovolným informacím 

v digitální podobě (např. internet).

3.1.2. Screen readery (odečítače) pro nevidomé

    Odečítač je speciální pomůcka, která dokáže odečítat hlasem obrazovku počítače, 

takže uživatel slyší, co právě dělá. Dá se upravit nastavení odezvy, jak uživatel 

potřebuje:

a) odezva psaní

- uživatel slyší, co právě napsal na klávesnici, dá se nastavit, zda uživatel chce 

slyšet 

  jednotlivá písmena, nebo celá slova

b) odezva myši

- odečte text nad ukazatelem myši, jak uživatel ukazatelem pohybuje na 

obrazovce, 

  slyší jednotlivá slova, nebo celé řádky textu, výborný pro orientaci na ploše

c) odezva programu

- čte titulky oken, menu, dialogy, seznamy a další ovládací prvky aplikace, 

nejprve

  hlásí název aplikace a její popis, tím uživatel vždy ví, kde právě je.

WinMonitor

WinMonitor slouží jako odečítač. Jeho základním úkolem je sledovat a číst 

obrazovku počítače, kde spuštěné programy zobrazují informace. Tyto informace jsou 

předávány uživateli pomocí hlasového výstupu nebo zobrazeny na braillském řádku. 
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Podpora braillského řádku je pro nevidomé uživatele, kteří ovládají braillovo písmo, 

velkou pomocí. Informace na obrazovce počítače jsou převedeny do textů zobrazených 

braillovým písmem na připojeném řádku. Hlasový výstup a výpis na řádku se vzájemně 

doplňují. Práce s řádkem ovšem také umožňuje rychlé a diskrétní čtení informací.

Jakmile je WinMonitor spuštěn, začne automaticky ohlašovat významné změny 

na obrazovce. Typickou informací je ohlášení titulu okna, které se nově objeví na ploše 

nebo se stane aktivním. Následně je také důležité vědět, zda je v aktivním okně 

zvýrazněn nějaký ovládací prvek, jako například tlačítko, seznam, nebo text. Je-li 

zvýraznění například na seznamu, je zajištěno ohlášení vybrané položky. Je-li 

zvýraznění na textu, pak je možné pomocí kurzorových šipek text číst a upravovat. 

Mimo hlasový výstup se také přehrávají typické zvuky, které informují o typu aktivního 

prvku. Psaní textu je doprovázeno ohlášením stisknuté klávesy. Pokud automaticky 

podávané informace nedostačují, je k dispozici celá řada doplňujících funkcí, jako 

například ohlášení pozice v textu. Tyto funkce jsou umístěny v nabídce WinMonitoru a 

ty z nich, které jsou často používané, mohou být spuštěny přímo stiskem některé 

klávesové kombinace. 

WinMonitor pomáhá při obsluze programů, které neumožňují ovládání z 

klávesnice. Pomocí zvukové myši a pojmenovaných bodů lze napodobit ovládání myší. 

Pokud ovládací prvky programů neobsahují textové popisy, lze je doplnit. V nabídce 

menu WinMonitoru lze umístit doplňující nápovědu nebo specifické funkce a makra, 

které pomohou s ovládáním programu, nebo vyčítají určité části okna. Při provozu s 

braillským řádkem jsou významným způsobem rozšířeny možnosti WinMonitoru. Na 

řádku se ukazují textové informace o aktivním prvku, nebo řádku textu. Klávesy na 

braillském řádku zajišťují samostatný pohyb v textu, nebo přesun kurzoru myši a pokud 

je použitý model vybaven dalšími klávesami, lze jim přiřadit libovolnou akci 

WinMonitoru.

V tomto roce byla uvedena na trh nová verze operačního systému Windows 

Vista. Pro výrobce odečítače je to podstatná skutečnost, protože tento systém bude stále 

více používán v nových počítačích a proto je nutné, aby WinMonitor byl na tento fakt 

připraven. WinMonitor vychází z aktuální verze pro WindowsXP a umožňuje přístup 
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k novým funkcím systému, například možnostem zabezpečení, novým miniaplikacím na 

pracovní ploše, novým ovládacím prvkům Průzkumníka a systému. Řada aplikací je 

uspokojivě ozvučena, například Media Center nebo hry. Pro jiné bylo třeba využít 

možnosti doozvučení, které WinMonitor nabízí, například pro novou aplikaci Kalendář. 

Součástí systému je i Internet Explorer 7 s novými možnostmi otevírat více stránek na 

záložkách.

Mimo nový systém je zde také nová verze Microsoft Office s novým stylem 

ovládání, které nepoužívá klasické menu Nabídka, ale tlačítkové položky seskupené pod 

záložkami. 

Pro systém WindowsXP jsou průběžně vydávány balíčky s novými definičními 

soubory pro aplikace a úpravami různého rozsahu. Poslední novinky umožňují 

například snadnou změnu rychlosti hlasu, vylepšení spolehlivé vyčítání dokumentů 

v záložkách Internet Explorer a řadu nových možností pro doozvučení. Pro vyčítání 

některých údajů lze využít i zabudované funkce optického rozpoznání textu. 

Asistent je skupina programů, která umožňuje práci zrakově postiženým 

v prostředí operačního systému Microsoft Windows98, Windows 95, Windows Me a 

Windows XP. Asistent je pomůckou pro uživatele PC jehož hlavní potřebou je co 

nejrychleji začít využívat zařízení jako kompenzační pomůcku pro přístup k tištěným 

informacím nebo k informacím dodávaných  v digitální formě na datových nosičích, 

teletextu nebo prostřednictvím Internetu, dále pak tyto informace zpracovat a předávat. 

Asistent poskytuje přehledný a rychlý přístup k vybraným a užitečným programům, 

které zobrazuje ve své nabídce. Asistent změní běžný počítač na snadno obsluhovatelné 

čtecí zařízení doplněné navíc o řadu rozšiřujících prostředků, jako je práce se zvukem, 

jednotkou CD-ROM, skenerem a tiskárnou. 

Významnou změnou v programovém balíčku Asistent je sloučení s programem 

ZoomView, což je pomůcka pro slabozraké, primárně určená k práci s neskenovanými 

texty, ale lze jí bez problémů použít i k prohlížení uložených obrázků a fotografií. 

Samotný ZoomView získal nový vzhled grafických ovládacích prvků a je obohacen o 

nové funkce
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Windows Eyes

Jedná se o odečítač obrazovky počítače, který díky hmatu a hlasu umožňuje 

zrakově postiženým plně využívat PC. Lze ho používat buď pomocí hlasu nebo hmatu, 

nebo hlasem i hmatem dohromady. Výstupy dávají velmi rychlou odezvu na dění na 

obrazovce. Snadno se přizpůsobí oblíbeným aplikacím uživatele bez složitých skriptů. 

Uživatel může pracovat kdekoliv a kdykoli. Windows Eyes poskytne flexibilitu a 

stabilitu. 

I na internetu se uživatel neztratí. Windows Eyes má rychlé navigační klávesy 

pro procházení prvků, jako je záhlaví, tabulky, odstavce, formuláře. Umožní

nejefektivnější pohyb na internetové stránce. 

Konfigurace Windows Eyes je jednoduchá a rychlá. Další významnou funkcí je 

také čtení zabezpečené PDF dokumenty v programu Akrobat Leader 6.0 a zabraňuje 

jejich dalšímu kopírování. 

JAWS

Software JAWS je světově nejrozšířenější screen reader  pro nevidomé, čemuž 

odpovídá i jeho cena. Stejně jako ostatní však není univerzální na všechny programy, 

např. v oblasti čtení různých (multimediálních) publikací mohou nastat problémy. 

Můžeme s ním efektivně pracovat jak v operačním systému, tak i v programech Word, 

Excel, Outlook Express, Internet Explorer a v mnoha dalších, pro které jsou vytvořeny 

doozvučovací skripty, ale pouze pro uvedené programy jsou skripty pro česky 

lokalizované verze programů a českou lokalizaci JAWSu. Výborná navigace na www 

stránkách, možnost doozvučování pomocí skriptů.

U české lokalizace však schází kompletní překlad manuálu. Nachází se pouze 

velmi propracovaná kontextová nápověda v programu. Je k dispozici seznam 

klávesových zkratek.

Speciální pomůcky

Braillský displej

Speciální přídavné zařízení k počítači, které zobrazuje informace z PC v bodovém 

písmu. Nevidomí tak můžou pracovat v široké škále počítačových aplikací a to i 

takových, které jsou stěží použitelné pouze s hlasovým výstupem (účetní software, 
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hudební editory, slovníky…). Je neocenitelnou pomůckou pro nevidomé, kteří chtějí být 

v kontaktu s psanou formou jazyka (studenti cizích jazyků nebo matematiky, 

překladatelé, programátoři, právnici…).

  3.2.   Vybavení Střední školy  pro zrakově postižené ICT

Počítačová síť je vybudovaná převážně svépomocí kabelem UTP Kat5.  

Segmenty pracují s rychlostí 100 Mbps i  s rychlostí 10 Mbps. Škola je připojena k síti 

Internet s celkovou přenosovou rychlostí 512 Mbps.

Kancelář ICT

V kanceláři ICT jsou celkem 4 PC. Nachází se zde pracovní stanice správce sítě. 

Počítače jsou doplněny OBR – rozpoznávání braillského písma a převod do černotisku.  

Jsou zde uložené www stránky školy. Dále kancelář ICT disponuje tiskárnami: braillská 

tiskárna Index Basic-D, Index Everest. HP LaserJet 1300. Je zde také scanner HP 

ScanJet2300c

Učebny ICT

Hardware

- k dispozici jsou 2 učebny výpočetní techniky. 

- v učebně č. 1 je 13 PC včetně 1 lektorského PC

- počítače jsou v konfiguraci: CPU 1,7MHz Intel Celeron, 256MB RAM, 20GB 

HDD, 17“ monitor vč. reproduktorů 

- k 5 PC je připojen tzv. braillský řádek, který pomáhá nevidomým studentům při 

práci na PC

- každý počítač je připojen do školní LAN sítě a k internetu

- z počítačů je také možné tisknout na laserovou tiskárnu HP LaserJet IIIp, která 

je v učebně umístěna

- v učebně je také umístěn dataprojektor
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Orgware

V poslední době je kladen  zvláštní důraz na tzv. "orgware" informačního 

systému, tedy soubor organizačních pravidel jeho fungování, které by měly být účelně 

začleněny do vnitřních směrnic školy. Shrnuje problematiku informačního systému 

školy z pohledu legislativních požadavků na jeho obsah a správné fungování. 

Obsahuje:

 Obecné principy informačního systému 

 Vymezení informačního systému školy 

 Legislativní normy, ovlivňující informační systém školy 

 Technické zajištění informačního systému školy 

 Organizační a personální zajištění informačního systému školy 

 Popis konkrétního řešení IS 

Funkci „ICT manažera“ a „ICT správce“ plní ve škole pro zrakově postižené jedna a 

tatáž osoba. Správce sítě má jak potřebné technické znalosti, tak i manažerské 

schopnosti, zná problematiku a požadavky ICT ve výuce.

Software

- operační systém využívá Windows 2000 Professional a Windows XP Pro

- každé PC je také ozvučeno softwarem OKO a Winmonitor

-  u PC s braillskými řádky je to software JAWS

- je využíván software MasterEYE XL5 pro zkvalitnění výuky

- SurfLock

- ProtectON

- kancelářské balíky MS Office2000, OfficeXP Pro, MS Office97 Small edition

- z výukových programů ASPI, Psaní všemi deseti, Money S3

- antivirový program: AVG 7.0CZ – multilicence pro školy
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Infocentrum

Kancelář infocentra obsahuje 1 PC vč. 17“ monitoru, scanner HP ScanJet4300 a 

braillskou tiskárnu Index Everest. Škola je zapojena do programu Microcoft Select a 

v jeho rámci využívá slev v používané programové vybavení. Používáme operační 

systémy Windows 2000 Pro, Windows XP Pro, Windows 2003 server. Z kategorie 

kancelářských balík používáme MS Office 2000 pro, Office XP professional a Office 97 

SBE.

Ve škole je k dispozici digitální kopírovací stroj připojený k počítačové síti. 

Toto zařízení umožňuje tisk i černo-bílé skenování z počítačů umístěných v kancelářích 

až do formátu  A3. Tento tisk probíháí pomocí tiskového serveru.

Výpočetní technika je využívána nejen pro výuku počítačových předmětů, ale i 

v hodinách obchodní korespondence, účetnictví, ekonomiky.

Plánované rozšíření na rok 2007

o Rozšíření segmentů sítě s přenosovou rychlostí 100 Mbps.

o Vybudování WiFi sítě pro potřeby výuky i pro přístup k sítí a internetu 

z nepočítačových učeben.

o Doplnění počítačů do učeben .

o Zvýšení podílu vyučujících proškolených v rámci SIPVZ.

o Zvýšení podílu nepočítačových předmětů využívajících k výuce 

výpočetní techniku.

o Pořízení nového hlavního HUBu.

o Přechod ze stávající rychlosti připojení 512kbps na 1Mbit/s –

momentálně probíhá zkušební provoz na 1Mbit/s

o Rozšíření rychlosti LAN na 1Gbit/s

o Zavedení možnosti práce s e-mailovou schránkou přes webové rozhraní, 

aby byla možnost práce s e-maily i mimo budovu školy (domácí 

příprava, internetové kavárna apod.). Po spuštění této služby bude 

zájemcům z řad studentů zřízena také e-mailová schránka na doméně 

@sss-ou.cz
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o Výměna PC mail-server a GateWay server za novější. Stávající stav je 

nevyhovujíc

3.3. HOS analýza 

HOS analýza jednoduše klasifikuje a hodnotí informační systém. Vychází 

z hodnocení tří komponent informačního systému – Hardware, Orgware, Software. 

Klasifikace se provádí pomocí trojice čísel a znaménka, kdy pomocí grafu, který je 

rozdělen na tři pásma – vysoká úroveň, průměrná úroveň a nízká úroveň, vyneseme 

odhadnutou úroveň jednotlivých složek informačního systému v pořadí hardware, 

software, orgware. Podle pořadí očíslujeme čísly 1,2,3 odhadnutou úroveň. 

Celkové hodnocení zahrnuje na čtvrté pozici znaménku typu organizace – (-) 

malý živnostník, () střední firmy, (+) banky, pojišťovny, velké firmy.

Správné hodnocení jednotlivých složek informačního systému je klíčové pro reálnou 

klasifikaci informačního systému. 

a) hodnocení Hardware

- škola má v učebnách výpočetní techniky staré monitory, klávesnice a ostatní zařízení, 

   vyplývá z toho, že hardware je na průměrné úrovni hodnocení = 2

b) hodnocení Software

- škola využívá Windows 2000 Professional a Windows XP Pro, z pohledu speciálních 

   softwarů, které používají pro výuku zrakově postižení, je software na výborné úrovni, 

   takže hodnocení software = 3 

c) hodnocení Orgware

- je to soubor pravidel pro fungovaní informačního systému

- orgware se hodnotí nejhůře, pro hodnocení nám pomohou odpovědi na 9 otázek, které 

   zkoumají úroveň odpovědnosti uživatelů za data a jejich aktualizace, bezpečnost 

systému,

   zálohování, proškolení obsluhy…..

- seznam otázek: 

1. Každý pracovník musí mít jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a 

s jakým oprávněním (číst data, měnit je..) – ano
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2. Každý pracovník musí mít jasně vymezenou odpovědnost za data, která 

spravuje. Platí zásada že měnit určitá data smí jen určitý pracovník – ano, 

škola má jen jednoho správce, který má na starost celý informační systém

3. Každý pracovník musí mít přesně určeno, kdy musí jaká data zavést do 

databází a kdy je musí aktualizovat – ano, každý učitel má svůj účet, kam si 

zaznamenává důležité data

4. Každý pracovník musí být zaškolen na své úlohy a musí mít možnost rychlé 

konzultace se specialistou na informační systém v případě problému – ano, 

každý zaměstnanec je proškolen, jak odpovědně pracovat a kdykoliv může 

požádat o pomoc správce sítě

5. Každý pracovník musí znát postup, jak reagovat v případě havárie 

informačního systému, jak poruchu oznámit, komu atp. – ne, z průzkumu 

více než polovina zaměstnanců nevěděla, co dělat, přijde-li nějaký problém

6. Pracovníci správy informačních systémů musí pravidelně provádět 

zálohování dat a kontrolu zařízení systému – ano, správce sítě pravidelně 

zálohuje a kontrolu systém

7. Jakékoli instalace, změny v nastavení, připojení nové techniky musí 

provádět specialisté nikoli uživatelé – ano, kompetence připadají pouze 

správci sítě, popř. specialistům

8. Musí být definovány jasné směrnice a typové postupy pro provoz systému a 

pro ošetření havarijních stavů – ano, v každé učebně výpočetní techniky je 

provozní řád a postup při havarijních stavech

9. Manažeři informačních systémů musí striktně trvat na dodržování 

stanovených postupů – ano

- z otázek je patrné, že orgware je na vysoké úrovni = 3

Informační systém byl tedy oklasifikován jako 233, což znamená, že má průměrný 

hardware, výborný software i orgware. => vyvážené IS

Pro zlepšení informačního systému by měla škola zakoupit zcela nový hardware 

Pomocí metody HOS stanovíme úroveň informačního systému, díky kterému 

můžeme ihned identifikovat slabé místo tohoto systému a udělat tak cílené kroky 

směřující ke zlepšení systému.
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4. Návrh řešení

V předchozí části jsem stručně popsala programy a softwary, které slouží 

zrakově postiženým k práci na počítači. 

Nyní bych se ráda pozastavila nad již výše zmíněnými třemi programy, které 

byly v předchozí části popsány z technické stránky a nyní je zhodnotím uživatelsky a 

ekonimicky a vyhodnotím, který z nich je nejvýhodnější. Výsledek porovnání a 

vyhodnocení nejlepšího softwaru předložím správci sítě Střední školy pro zrakově 

postižené.

Pro porovnání jsem si vybrala 3 nejvíce používané programy, které většina 

nevidomých užívá a to WinMonitor – ELVOS, JAWS – GALOP, Windows Eyes –

SPEKTRA.

4.1. WinMonitor

Softwarový program WinMonitor distribuuje firma Elvos, s.r.o. se sídlem 

v Brně. Hlavní činností společnosti je vývoj, výroba a prodej pomůcek pro zrakově 

postižené:

 Speciální software pro zrakově postižené

 Počítačové sestavy typu digitální televizní zvětšovací lupy

 Digitální čtecí přístroje s hlasovým výstupem a digitální elektronické zápisníky s 

hlasovým výstupem, s použitím vlastního i nakupovaného speciálního SW

 Kamerové zvětšovací lupy

 Orientační majáčky

 Digitální pomůcky, zejména vývoj vlastního speciálního softwaru OKO12

                                                
12

„OKO“ je skupina programů umožňující práci zrakově postiženým v prostředí operačních 

systémů Windows. Pro začátečníky firma nabízí snadné ovládání bez nutnosti hlubší znalosti práce 

s počítačem. Snadná obsluha je důležitá při činnostech, které jsou stěžejní pro počítač, který má sloužit 

jako pomůcka nevidomého nebo slabozrakého uživatele ( například přečtení dokumentu, který je vložen 

do skeneru). Informace na obrazovce jsou vypisovány zvětšeným písmem a zároveň oznamovány hlasem. 

Všechny funkce jsou přístupné z klávesnice, není nutné používat myš. Softwarové produkty OKO

vznikly jako výsledek dlouholetého úsilí umožnit lidem, kteří trpí nějakou formou poškození zraku, plně 
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Ekonomické shrnutí :  

Cena WinMonitoru se liší podle toho, co k danému softwaru uživatel bude 

používat. Samotný program stojí 30 000 Kč bez DPH. Při zakoupení s bezplatnými 

upgrady je cena pochopitelně vyšší. Z ekonomického hlediska tedy není finančně až tak 

náročný. K samotnému softwaru se dají dokoupit přídavné SW nebo HW (monitory, 

tiskárny, disky, faxmodemy, textové procesory, zvětšovací SW , hlasové výstupy...)

Sleva pro školy a výuková střediska:

 Licence pro pět instalací: 1,5 násobek ceny 

 Licence pro jednu instalaci: 0,5 násobek ceny

Uživatelské shrnutí:

Podle průzkumu, ve kterém jsem se dotazovala nevidomých uživatelů na 

odlišnosti tohoto softwaru od zbývajících dvou, WinMonitor skončil na třetím místě. 

Z důvodu, že tento software distribuuje firma sídlící v Brně, používají ho proto 

převážně v této oblasti. Z technického hlediska slouží spíše začátečníkům (hlavně díky 

možnosti balíčku Asistent – viz technické hledisko výše). Z pohledu dotazovaných 

uživatelů je ale složitější jak na ovládání, tak na instalovaní a údržbu. 

4.2. JAWS

Softwarový program JAWS distribuuje firma Galop, s.r.o. Dodává software 

firmy Freedom Scientific. Odečítač obrazovky JAWS je vlajkovou lodí této firmy, který 

patří u nás i ve světě ke špičce a stává se nejrozšířenějším odečítačem obrazovky v ČR. 

Ekonomické shrnutí : 

Program se dodává ve dvou verzích, Standard a Professional, lišících se cenou a 

operačními systémy, pod kterými pracují. Verze Standard stojí 55 000 Kč vč. DPH, 

verze Professional 70 000 Kč vč. DPH. Cena zahrnuje upgrade na další dvě plné verze 
                                                                                                                                              
využít osobních počítačů, které se staly univerzálním nástrojem pro přístup k informacím a pro 

komunikaci. Výše zmiňovaný Winmonitor je součástí této skupiny programů OKO. 
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zdarma a českou hlasovou syntézu HLAS, kterou firma vyvíjí a je možné ji zakoupit i 

samostatně jako hlasovou syntézu k jiným programům. Cena HLASu je 6 000 Kč vč. 

DPH.

Uživatelské shrnutí:

Pro uživatele je však tento software ekonomicky méně dostupný, než předchozí 

WinMonitor, ale je světově nejrozšířenější. Podle dotazovaných uživatelů firma Galop 

soustředí svou činnost zejména na Tyflocentra (ta v jednotlivých městech poskytují

sociální služby, aktivizační a motivační programy a vzdělávací kurzy pro zrakově 

postižené). K výuce práce na PC se využívá software JAWS. Absolventy kurzu jsou 

tímto dále motivováni k zakoupení právě tohoto softwaru, aby pro ně vlastní 

absolvování kurzu mělo patřičný význam. Většina dotazovaných uživatelů však i tento 

software nepovažuje za nejlepší jak z hlediska finančního, tak uživatelského.

Za poznámku také stojí, že součástí tohoto softwaru je i Braillský řádek, který se 

podle dotazovaných užívá čím dál méně, i to je možná důvodem poklesu zájmu o tento 

software.

4.3. Windows Eyes

Softwarový program Windows Eyes je v České republice distribuován zejména 

firmou Spektra, výrobní družstvo nevidomých, která dodává program Windows Eyes 

v plné sestavě a firmou Braille Tech, s.r.o, která zastupuje americkou společnost GW 

MICRO. Program je plně lokalizován pro české prostředí. 

Spektra, výrobní družstvo nevidomých se od svého vzniku v roce 1989 

specializuje na výpočetní techniku a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. 

Družstvo trvale zaměstnává přes 50% zdravotně handicapovaných pracovníků. 

BrailleTech s.r.o. byla založena v roce 1996 jako firma, jejímž hlavním úkolem je 

zprostředkování koupě brailských terminálů a jejich příslušenství, včetně 

nezbytného programového vybavení, pro nevidomé uživatele. Od roku 2001 

BrailleTech, s.r.o. zastupuje v České republice společnost GW MICRO z USA. GW 

MICRO je výrobcem odečítače obrazovky Windows-Eyes.
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Ekonomické shrunutí:

Windows Eyes je kvalitně srovnatelný s nerozšířenějším softwarem na světe, 

s JAWSem, i když je o mnoho levnější. Základní verze stojí okolo 40 000 Kč. 

Software má mnoho verzí, kde za zmínku stojí verze 5, která zjednodušovala práci 

na Internetu s porovnáním s dřívějšími verzemi. Další verze 5.5 byla vylepšena pro 

wordovské dokumenty, PowerPointem, popř. Skypem. Hlavní ekonomickou 

výhodou je, ve srovnání s ostatními softwary, nízká cena tohoto softwaru.

Uživatelské shrnutí:

Z dotazovaných uživatelů se právě tento software projevil jako 

nejpoužívanější. Uživatelé si ho chválí svou jednoduchostí v zacházení, při 

instalování, údržby. Lze říci, že pro uživatele se zrakovou vadou je ten nejlepší. 

Výhodou softwaru je, že každý uživatel může mít své nastavení (Internet, Microsoft 

Office), což je jeden z důvodů, proč je tento software tak oblíbený.

Od 1.10.1995 se staly osobní počítače se speciální úpravou pro nevidomé a 

slabozraké náročnými kompenzačními pomůckami prostřednictvím novelizace vyhlášky 

182/1991 Sb. ve znění pozdějších úprav 206/1995 Sb.

Podle této vyhlášky je možné získat příspěvek na zakoupení náročných kompenzačních 

pomůcek až do výše 100% podle stupně postižení. 

Zcela samostatně si lze podle této vyhlášky pořídit:

 digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro nevidomé 

 digitální zvětšovací lupu pro slabozraké 

 elektronický zápisník pro nevidomé 

Jedná se vždy o počítač s předepsanou HW a SW výbavou. 

Finanční prostředky jsou poskytovány přes okresní správy sociálního zabezpečení
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5. Optimalizace navrženého řešení a jeho ekonomické 

zhodnocení

Celkové shrnutí posuzovaných speciálních softwarů:

WinMonitor JAWS Windows Eyes

Technické

shrnutí

-podpora braillského 
řádku
-automatické 
ohlašování změn na 
obrazovce
-psaní doprovázeno 
ohlášením stisknuté 
klávesy
-funkce optického 

rozpoznání textu

- součástí je braillský 

řádek

-rychlá odezva výstupů
-přizpůsobitelnost 
aplikacím uživatele
-flexibilita
-stabilita
-rychlé navigační 
klávesy
-jednoduchá a rychlá 
konfigurace
-čtení zabezpečené PDF 

dokumenty

Ekonomické 

zhodnocení

-z hlediska ceny 
přijatelný
-sleva pro školy a 
výuková střediska

-finančně náročný -z hlediska ceny 
přijatelný

Uživatelské 

zhodnocení

-složitější ovládání, 
instalace a údržba
-vhodné pro 
začátečníky

-světově nejrozšířenější
-využíván v 
Tyflocentrech

-nejvyužívanější
-vhodný pro různá 
nastavení
-jednoduché ovládání,
instalace a údržba

Cena v Kč bez DPH

35 000

 + upgrade (40 000)

Standart 45 000

Professional 60 000

40 000

Firma / oblast
Elvos, s.r.o. /

Jižní Morava

Galop, s.r.o. / 

Střední Čechy

Spektra, Brailltech /

Střední Čechy

Z porovnání a zhodnocení vybraných tří softwarových programů z hlediska 

technického, ekonomického a uživatelského vyplývá následující : 

Nejvíce rozšířeným softwarem je JAWS od firmy Galop, který je ovšem 

finančně nejméně dostupný, než ostatní softwary. Nejvíce využívaným v ČR podle 

průzkumu je Windows Eyes. Je finančně dostupný a snadno ovladatelný i pro 
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začátečníky. Z finančního hlediska je však nejdostupnější WinMonitor, i když z pohledu 

uživatelů méně používaný. 

Počítačové laboratoře střední školy pro zrakově postižené jsou vybaveny pro 

studenty softwarem WinMonitor a JAWS.  WinMonitor je pro ně finančně dostupný, 

v učebnách mají k dispozici 6 licencí softwaru. Po rozhovoru se správcem sítě této 

školy by se dalo říci, že jsou velice spokojeni s WinMonitorem. JAWS používají jen 

zřídka a jeden z důvodů, které jsem už zmiňovala dříve je, že  Braillský řádek, který je 

součástí tohoto softwaru, používají studenti čím dál méně. Raději pracují s hlasovými

výstupy a při výuce využívají více WinMonitor. 

Z mého pohledu bych však škole navrhla zakoupit software Windows Eyes. 

Finančně je o něco dražší než WinMonitor, ale po vlastní zkušenosti, kdy jsem si mohla 

vyzkoušet oba programy se mi zdál jednodušší právě Windows Eyes. Po konzultaci 

s pracovníkem firmy Spektra, který tento software v ČR nabízí, by škola mohla využít 

různé druhy výhod (upgrade) při nákupu licencí softwaru, které by rozhodně vyšly 

výhodněji, než při doposud na škole využívaných speciálních softwarů. 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat současný stav v oblasti výpočetní 

techniky pro zrakově postižené. Snažila jsem se  vytvořit přehled  softwarů, které slouží  

zrakově postiženým, popsat jejich možnosti ve využívání výpočetní techniky jak pro 

své vzdělávání tak i pro volnočasové aktivity. Na základě rozhovorů se studenty a 

následném prostudování dostupné literatury, zejména internetových zdrojů jsem vybrala 

tři softwarové programy, které jsem porovnala z technického, ekonomického a 

uživatelského hlediska. Zmínila jsem také konkrétní firmy, které se zabývají jejich 

výrobou či distribucí v České republice. Význam osobního počítače se speciálním 

programovým a technickým vybavením pro zrakově postižené spočívá především 

v pomoci při studiu, při výkonu zaměstnání, případně rekvalifikaci, v samostatnosti při 

získávání a zpracovávání informací, ve víceúčelovosti použití (čtení, psaní, aktualizace, 

vyhledávání) a také v účelném naplnění volného času . 

Oblast počítačové techniky jde nezadržitelně dopředu, vyvíjejí se stále nové 

speciální programy, které více začleňují nevidomé do společnosti. 

Z rozhovorů, které jsem vedla se studenty,  jednoznačně vyplývá, že jsou se 

stavem výpočetní techniky, která kompenzuje jejich zrakové postižení, spokojeni, stejně 

tak s kvalitou výuky. V této souvislosti mě velmi zaujal projekt EQUAL, který na 

střední škole pro zrakově postižené zajišťuje studentům asistenta pro výběr povolání či 

dalšího studia. Asistent pomáhá v profesní orientaci, navštěvuje se studenty úřady práce 

i veletrhy pomaturitního vzdělávání. Další zajímavostí pro mě byla informace o 

pořádání soutěží v rychlosti čtení a psaní v Braillově písmu.

Díky počítačům padla omezení v tom, co může nevidomý studovat. Schopnost číst 

a psát se nyní neomezuje na speciální texty pro nevidomé, ale rozšiřuje se na nemalou 

část dokumentů vzniklých bez zřetele na zrakově postižené. Nevidomí vedou bez 

omezení elektronickou korespondenci a nacházejí informace na webu.

Na úplný závěr bych se chtěla zmínit o zrakově postižených z trochu jiného 

pohledu. Během mých návštěv Střední školy pro zrakově postižené a setkání v terénu 

při různých akcích (Tmavomodrý festival) jsem měla příležitost  seznámit se blíže 

s nevidomými. Jsem přesvědčena, že dokáží vést plnohodnotný život. Přestože jsem  
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někdy cítila určitý odstup, z jejich reakcí a chování jsem vycítila, že nejdůležitější pro 

jejich optimistický pohled na svět je naše empatie, zájem a pochopení.
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9. Přílohy

Příloha č. 1

Tabulka č. 1 Ukazatele nákladovosti střední školy pro zrakové postižené

Skutečné náklady k 31.12.2006 v 
Kč

Přípěvek celkem 14 837 514,64 Kč
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 8 614 460,00 Kč
v tom: na pedagogické pracovníky 6 892 460,00 Kč
na nepedagogické pracovníky 1 722 000,00 Kč
ONIV 2 675 164,54 Kč
z toho: na učebnice,učební pomůcky a školní potřeby 47 609,40 Kč
na DVPP 26 572,40 Kč

Skutečné výdaje na jednotku 
výkonu

Počet jednotek výkonu 111,00
jednotka 
výkonu

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku 133 671,30
Kč/jednotka 
výkonu

Mzdové náklady na jednotku výkonu 77 607,75
Kč/jednotka 
výkonu

ONIV na jednotku výkonu 24 100,58
Kč/jednotka 
výkonu

Náklady na učebnice,učební pomůcky a školní potřeby na 
jednotku výkonu 428,91

Kč/jednotka 
výkonu

Skutečné náklady na zaměstnance
Dotace z MŠMT celkem 14 886 000,00 Kč
Učebnice,učební pomůcky, školní potřeby 47 609,40 Kč
Mzdové náklady celkem vč. OOP 9 067 000,00 Kč
Ostatní provozní náklady 2 460 000,00 Kč
Přepočtený počet zaměstnanců 31,66 osoba
v tom: pedagogičtí pracovníci 22,98 osoba
nepedagogičtí pracovníci 8,68 osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance 272 092,86 Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka 299 932,99 Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka 198 387,10 Kč/osoba
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Příloha č. 2

Tabulka č. 2 -Náklady a výnosy                                   v tis. Kč

Rozpočet
Ukazatel

schválený po změnách
Skutečnost

Náklady celkem 42 933,52 42 933,52 42 919,26
Náklady hlavní činnosti 42 933,52 42 933,52 42 803,04
Výnosy celkem 44 133,52 44 133,52 44 908,18
Výnosy hlavní činnosti 43 354,83 43 354,83 44 692,91
v tom: příspěvěk na provoz 42 933,52 42 933,52 42 933,52
účelové poskytnuté 
prostředky 521,31 521,31 521,31
ostatní 1 200,00 1 200,00 1 238,07
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Příloha č. 3

Tabulka č. 3 - Hospodářský výsledek                                           

Hospodářský výsledek Kč
- z hlavní činnosti 1 889 865,91
- z jiné činnosti 99 052,00
Celkem k 31.12.2006 před zdaněním 1 988 917,91
Předpokládané zdaněnní celkem 0,00
Celkem po zdanění (zisk+,ztráta -) 1 988 917,91
Položky upravující hospodářský výsledek 
celkem (+,-) 1 161 767,10
v tom:                                                                                 
- dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných 
prostředků 64 700,00
- úhrada ztráty z minulých let celkem 1 097 067,10
v tom: - ztráta vzniklá do 31.12.2000
- ztráta vzniklá po 1.1.2001 1 097 067,10
- další 0,00

Upravený hospodářský výsledek 
(zisk+,ztráta -) 827 150,81
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