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Již čtvrtým rokem si pravidelně zveme na přednášky Mgr. Lenku Pláteníkovu a jednoho z 
nevidomých klientů s vodicím psem. Přednášky jsou určeny studentům magisterského studia 
na FSpS MU v rámci předmětů týkajících se osob se zdravotním postižením (Speciální 
pedagogika, Aplikovaná tělesná výchova nebo Integrativní speciální pedagogika). Studenti 
tak mají možnost dozvědět se informace o komunikaci s osobami se zrakovým postižením, 
výcviku a práci s vodicím psem. Přednášky jsou pojímány velmi příjemně, interaktivně, 
studenti mají možnost se na cokoliv zeptat, ceníme si profesionálního přístupu. 
Studenti přednášky přijímají s nadšením. I s odstupem je hodnotí jako velmi užitečné a 
smysluplné. Moc za ně děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
Za FSpS Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.  
 

Martin Prokeš, účastník zážitkového semináře JINÝM POHLEDEM 
 

Přátelé musím se s vámi podělit o dnešní ranní cestování ... Vystoupil jsem z tramvaje, a v 
tom promluví chlapskej hlas, jestli by mu někdo nepomohl. Kouknu, a tam stojí mladík na 
silnici s bílou holí. Tak jsem se ho hned ujal, nikdo se k němu nehrnul. Zasvěceně jsem mu 
hned řekl, že je před ním obrubník, a pak už jsem si ho bravurně zpracoval, vedl ho za paži a 
doprovodil na autobus, jak se sluší a patří na správného průvodce...... Velký dík Lence 
Pláteníkové, že jsem si díky jejímu semináři hned vybavil, co a jak, a mohl ho správně 
doprovodit. A za pocit z dobré pomoci. Díky za pěkné ráno! Martin Prokeš 
 

ZŠ Hudcova Brno 
 

Za žáky druhého stupně, učitele i vedení ZŠ Hudcova chceme mockrát poděkovat spolku 
VODICÍ PES, z.s.  
Dnešní vyprávění o výcviku vodicích psů a životě jejich nevidomých páníčků všechny velmi 
zaujalo a zcela jistě jsme se dozvěděli něco nového a zároveň užitečného. Rozhodně 
nesmíme zapomenout poděkovat i čtyřnohým "přednášejícím". Ti byli totiž největšími a 
nejoblíbenějšími hvězdami dnešního vyprávění a ukázek. 
Ještě jednou děkujeme za váš čas a pohled do nám ne zcela známého světa.  
 

VOŠ sociální Brno 
 

„Beseda byla příjemná a pro nás užitečná. Skvělí přednášející vedli přednášku velmi 
poutavým způsobem, a tím udrželi naši pozornost celou dobu, od začátku do konce. Svoji 
přednášku navíc pro názornost doplňovali videi, fotkami a svými zážitky. Vyvrátili některé 
stereotypy nebo mýty, které se v souvislosti s životem nevidomých tradují.“ 
 
„Hodně přínosná byla pro nás možnost udělat si představu o roli vodicího psa – parťáka 
nevidomého člověka a o obtížných situacích v životě nevidomého člověka, které musí 
zvládnout. Uvědomili jsme si, že člověk, který vidí, si spoustu věcí vůbec neuvědomí nebo ho 
prostě nenapadnou.“ 
 



„Chtěli bychom moc poděkovat za to, že jste nám srozumitelnou i humornou formou poskytli 
k danému tématu důležité a podstatné informace. Mnozí z nás některé informace slyšeli 
poprvé. Můžeme je využít nejen ve své budoucí profesi, profesi sociálního pracovník, ale i v 
běžném životě.  
Děkujeme.“ 
Studující 1. AV  a 1. BV vzdělávacího programu Sociální práce 
 

ZŠ Krásného Brno 
 

Děti měly možnost zeptat se na vše, co se týče problematiky nevidomých a lektorka Petra 
odpovídala i na dotazy čistě osobního charakteru. Umožnila jim tím lépe se vcítit do světa 
nevidomých a chápat empatičtěji jejich potíže, potřeby i způsob života. 
 

ZŠ Kamenačky Brno 
 

Paní Bezáková se svým psem navštívila celý první stupeň naší školy. Přednáška byla pro děti 
velmi přínosná. Paní Bezáková své přednesy uzpůsobila věku dětí a aktivně je zapojila do 
diskuze. Všichni pedagogové i děti si akci chválili. Za nás mohu říci, že realizace besed má 
určitě smysl. 
Mgr. Martina Zavřelová, ředitelka školy 
 

ZŠ Akademia Brno 
 

Žáci primy a děti ze základní školy se dozvěděli jak probíhá výchova a výcvik vodicích psů a 
viděli i spolupráci psa s nevidomým člověkem. Měli příležitost lépe pochopit každodenní 
život nevidomých lidí a získat informace o tom, jak se k nim chovat při běžném setkání. 
Potom nám Chopper předvedl, co všechno umí, když „je v práci“. Věděli jste, že umí nejen 
najít bezpečnou cestu, označit překážku nebo najít volné místo k sezení, ale také podávat 
předměty – třeba zakutálenou minci? Nakonec mu Petra sundala pracovní postroj, aby se 
mohl volně projít po třídě a my jsme se s ním mohli pomazlit. 
Děkujeme Petře a Chopperovi za návštěvu a také Nadačnímu fondu Českého rozhlasu 
„Světluška“, který finančně akci podpořil. 


