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Bakalářská práce pojednává o problematice nevidomých osob z pohledu 

ergoterapeuta. Hlavním cílem je zjistit, jaká je role ergoterapie u dospělých nevidomých 

osob v České republice v oblasti soběstačnosti. Práce je rozdělena na dvě části, 

teoretickou a praktickou. První, teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií zraku, 

dělením zrakových vad a jejich nejčastějšími příčinami, a popisuje intervenci 

ergoterapeuta v oblasti soběstačnosti, kognitivních funkcí, hodnocení prostředí a 

v oblasti pracovního uplatnění. V druhé, praktické části je zpracováno pět kazuistik, ve 

kterých je uvedena anamnéza, ergoterapeutické vyšetření, zhodnocení soběstačnosti 

klientů, a následné vytvoření návrhu terapií. Dílčím cílem je vytvořit propagační 
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1 ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je Role ergoterapie u nevidomých osob, ve které 

se budu snažit přiblížit problematiku, jež může provázet život nevidomých. K volbě 

tohoto tématu mě inspiroval můj dlouholetý známý, který je od narození nevidomý. 

V době výběru témat našich bakalářských prací jsem o roli ergoterapeuta s touto cílovou 

skupinou mnoho nevěděla, ale na základě zkušeností s mým známým mě napadaly 

oblasti, ve kterých by právě ergoterapie mohla lidem se zrakovým postižením být 

přínosem. Při nahlédnutí do literatury jsem zjistila, že ergoterapeuti nemají česky 

psanou literaturu, která by se do hloubky věnovala ergoterapeutickým intervencím u 

nevidomých. Proto jsem se rozhodla na takovýto námět mou bakalářskou práci 

zpracovat a přispět tak k lepší dostupnosti česky psaných informací o problematice 

ergoterapeutické intervence u této cílové skupiny. 

Toto téma je velice aktuální, neboť dle Světové zdravotnické organizace (dále 

jen WHO) těžké zrakové postižení a slepota představují jeden z nejzávažnějších 

celosvětových problémů. WHO předpokládá, že se stárnutím populace poroste počet 

dospělých osob, které budou potřebovat péči o oči, proto je důležité se této problematice 

věnovat. (WHO, 2020) 

Zrak je považován za nejdůležitější ze všech lidských smyslů, neboť jeho 

prostřednictvím můžeme získat nejvíce informací o okolním světě (Králíček, 2011). 

Ztráta zraku tak způsobuje v životě velikou změnu, neboť osobám s těžkým zrakovým 

postižením neumožňuje vykonávat běžné aktivity. Obvykle se u těchto osob objevují 

problémy s vykonáváním všedních denních činností (ADL), dále také problémy 

s pracovním uplatněním a s nedostatečnými možnostmi, jak trávit volný čas. To vše 

může vést ke snížené soběstačnosti a zvýšené závislosti na svém okolí, a právě zde 

nastává role ergoterapeuta. (Brouwer et al., 2005) 

Ergoterapie patří mezi nelékařské zdravotnické obory. Jejím cílem je pomáhat 

osobám jakéhokoliv věku s různým typem postižení zvládat a vykonávat běžné denní, 

pracovní a zájmové aktivity. Usiluje tak o maximální soběstačnost v každodenním 

životě, a co nejvyšší kvalitu života jedinců. Pro podporu účasti osoby využívá trénování 

konkrétních dovedností, specifické techniky a metody, poradenství, a neposlední řadě 

přizpůsobení prostředí. V současné době není v České republice mnoho ergoterapeutů, 

kteří by se cíleně věnovali této tématice. Jejich roli zastávají pracovníci, kteří jsou 

zaměstnáni v organizacích sjednocující nevidomé a slabozraké, jako je například 
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Tyfloservis, o.p.s.; TyfloCentrum, o.p.s.; SONS, a další. Tyto organizace poskytují 

osobám s poškozením zraku poradenské služby, nácviky aktivit denního života a 

podporují je, aby navzdory svému postižení zůstávali aktivní a mohli se věnovat 

činnostem, které je naplňují.  

Hlavním cílem této bakalářské práce zjistit, jaká je role ergoterapie u dospělých 

nevidomých osob v České republice v oblasti soběstačnosti. Chtěla bych poukázat na 

důležitost ergoterapeuta, který je součástí ucelené rehabilitace u nevidomých osob, 

neboť k jedinci přistupuje holisticky, a díky odborným metodám a široké škále 

možností může pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života. Tato práce se zaměřuje pouze na 

problematiku dospělých nevidomých osob, neboť většina zrakových postižení vzniká po 

50. roku života (WHO, 2020), tedy v období dospělosti. Také se věnuje pouze 

problematice nevidomých bez kombinovaného postižení. Vzhledem k tomu, že v České 

republice není mnoho ergoterapeutů pracujících s touto cílovou skupinou a veřejnost či 

ostatní odborníci tak nemají představu o jejich náplni práce, jako dílčí cíl jsem si 

stanovila vytvořit propagační materiál oboru ergoterapie u nevidomých osob. Výstupem 

z toho je leták, shrnující klíčové informace, který lze použít k propagaci práce 

ergoterapeuta s touto cílovou skupinou. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická 

část vychází z nastudované české i zahraniční odborné literatury. Zabývá se anatomií a 

fyziologií zraku, dělením zrakových vad a jejich nejčastějšími příčinami, a následně 

popisuje intervenci ergoterapeuta u nevidomých, především v oblasti soběstačnosti. 

Dále popisuje oblasti jako kognitivní funkce, hodnocení prostředí a oblasti pracovního 

uplatnění, neboť míra soběstačnosti u nevidomých osob je těmito odvětvími značně 

ovlivňována. V druhé, praktické části je zpracováno pět kazuistik, ve kterých je uvedena 

anamnéza, ergoterapeutické vyšetření, zhodnocení soběstačnost klientů, a 

následné vytvoření návrhu terapií. Dále pak je součástí praktické části vytvořený leták 

k propagaci práce ergoterapeuta v oblasti péče o nevidomé. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Zrak 

Zrak je považován za nejdůležitější ze všech lidských smyslů. V literatuře se 

udává, že až 90% veškerých informací získává člověk právě jeho prostřednictvím. 

Z toho tedy vyplývá, že zrak je nejúčinnějším nástrojem pro získávání informací o 

okolním světě. Vidění nám umožňuje rozlišovat světlo, tmu, tvary, barvy, rozměry, 

polohu, pohyb. Zrak patří mezi dálkové smysly, umožňuje tedy vnímání ucelené 

informace v minimálním časovém úseku a za působení minimálního úsilí člověka. Hraje 

významnou roli při rozvíjení paměti, pozornosti, myšlení, řeči a při utváření správných 

představ, dále ale i v oblasti emočně-volní. Znalost zákonitostí anatomie, fyziologie a 

patologie vidění představuje pro odborníky lékařských i nelékařských profesí důležitý 

informační zdroj, neboť umožňuje pochopit podstatu omezení zrakové schopnosti. Dále 

umožňuje odhalit důsledky projevující se v dalších oblastech, a rozlišit zrakové 

schopnosti na ty, které pedagogičtí a rehabilitační pracovníci mohou potencionálně 

rozvíjet, a na ty, u kterých z podstaty vady rozvoj možný není. (Růžičková, 2015; 

Králíček, 2011; Valenta, 2003) 

2.1.1 Anatomie zrakového orgánu 

Orgánem zraku je oko (bulbus oculi), smyslový receptor sloužící k registraci 

optických podnětů. Oko má přibližně kulovitý tvar a je uloženo v tukovém vazivu 

v dutině, která se nazývá očnice (orbita). Stěna oka je uspořádána do tří vrstev – vnější 

(rohovka, bělima), střední (cévnatka, duhovka, řasnaté těleso) a vnitřní (sítnice). 

Obsahem oka je sklivec, čočka a komorová voda. (Naňka, Elišková, 2015) 

1. Bělima (sclera). Bělima je vazivová blána, tvořící vnější vrstvu oka a udržující 

tvar oční koule. Můžeme ji pozorovat jako bílý obal oka. V přední části přechází 

v průhlednou rohovku (cornea), jejíž povrch je chráněn tenkou vrstvou slz, 

které vylučují slzné žlázy. Je zasazena do bělimy jako sklíčko od hodinek. 

2. Cévnatka (choroidea). Cévnatka je střední vrstvou oka tvořená cévami. 

Vyživuje vrstvu tyčinek a čípků. Obsahuje buňky, které jsou složené 

z pigmentu, zabraňujícího rozptylu světla uvnitř oka. V přední části pólu oční 
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koule přechází cévnatka v prstenec složený z hladkých svalů a vazivových 

vláken – řasnaté těleso (corpus ciliare), jehož funkcí je měnit zakřivení čočky. 

3.  Duhovka (iris). Duhovka má v centrální oblasti otvor zvaný zornice (pupila). 

Uvnitř duhovky je hladká svalovina. Duhovka funguje obdobně jako clona 

aparátu, reguluje množství světla a velikost otvoru, kterým proniká světlo 

k sítnici. Svaly duhovky se stahují v jasném světle, tím zmenšují průměr zornice 

(mióza), naopak v přítmí se zornice rozšiřují (mydriáza). Změnu průměru 

zornice řídí vegetativní nervový systém (parasympatikus řídí zúžení a 

sympatikus zase rozšíření). V epitelu na povrchu duhovky se nacházejí buňky 

obsahující pigment, který rozhoduje o barvě oka. Modré oči mají pigmentu 

nejméně, hnědé více. U novorozenců se objevuje pigment postupně více až po 

několika měsících, novorozenci proto mívají oči modré. 

4. Čočka (lens). Tvoří ji rosolovitá a dokonale průhledná hmota.  Čočka je 

zavěšena na vazivových vláknech, které vycházejí z řasnatého tělesa. Čočka 

může měnit svůj tvar (může se buď zploštit, nebo konvexně vyklenout) a tím i 

svoji lomivost. Tomu ději se říká akomodace. K akomodaci dochází při 

zaostřování oka na konkrétní předmět. Zplošťování a vyklenování čočky závisí 

na správné funkci závěsného aparátu, ciliárního svalu (m. ciliaris) inervovaného 

parasympatikem, a elasticitě čočky, která s rostoucím věkem klesá. Platí, že čím 

blíže předmět je, tím více se čočka musí vyklenout (dojde reflexně ke stahu 

ciliárního svalu a tím k uvolnění závěsného aparátu čočky, která se svou 

pružností vyklene a mění svou dioptrickou mohutnost). Akomodace na blízko je 

nezbytná při sledování předmětů ve vzdálenosti méně než 5 m. 

5. Sklivec (corpus vitreum). Sklivec je rosolovitá průhledná hmota tvořící většinu 

prostoru vnitřní koule. Je tvořen z 99 % vodou, která při poranění oka může 

vytéct. 

6. Sítnice (retina).  Sítnice je vlastní světločivný systém oka, pokrývající 

nejvnitřnější vrstvu oční koule. Pokrývá zadní dvě třetiny plochy s výjimkou 

oblasti, kde vystupuje II. hlavový nerv - zrakový nerv (nervus opticus). Toto 

místo se nazývá slepá skvrna (papilla nervi optici). Díky rohovce a čočce jsou 

světelné paprsky soustřeďovány na sítnici, kde se promítá obraz, který je 

zmenšený a obrácený. V sítnici jsou uloženy vlastní receptorové buňky pro 

vnímání světla – tyčinky a čípky. Tyčinek je cca 120 milionů a jsou schopny 
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zaznamenávat velmi malé množství světla, působí tak jako fotoreceptory v noci 

a za šera (skotopické vidění). Zaznamenávají pouze odstíny šedi. Mají pigment 

citlivý jen na vlnovou délku 500 nm a nejsou tak schopné zaregistrovat barvu 

světla. Čípků je cca 6-7 milionů, jsou méně citlivé a jsou aktivní pouze při 

vyšším stupni osvětlení. Slouží jako fotoreceptory za dne. Díky čípkům jsme 

schopni rozlišovat barvy (fotopické vidění). Existují tři druhy čípků s různými 

zrakovými pigmenty, které absorbují určitou oblast viditelného spektra a 

zprostředkovávají tak vnímání barev různých odstínů. Existuje čípek pro barvu 

modrou (absorpce v rozsahu 500-400 nm), zelenou (550-500 nm) a červenou 

(750-600 nm). Nejvíce čípků je soustředěno v centru sítnice, které se nazývá 

žlutá skvrna (macula lutea). Je to místo nejostřejšího vidění, protože na 1 čípek 

se napojuje 1 neuron. (Naňka, Elišková, 2015; Novotný, Hruška, 2007; Mourek, 

2005) 

Dále se k popisu oka řadí přídatné orgány oka (organa oculi accesoria). Podle 

Novotného a Hrušky (2007) k nim patří: 

1. Okohybné svaly (musculi bulbi). Pohyby a postavení očí zajišťuje 6 

okohybných svalů, 4 přímé a 2 šikmé. Díky reflexnímu mechanismu jsou oči 

schopné fixovat předmět bez vědomého úsilí. 

2. Oční víčka (palpebrae). Rozlišujeme horní a dolní oční víčka, která se 

vzájemně spojují v očních koutních. Víčka uzavírají očnice, chrání tak obě oči. 

Při pravidelném mrkání očních víček se zvlhčují oči slzami. 

3. Slzné žlázy (glandulae lacrimales). Slzné žlázy jsou uloženy při okraji očnice. 

Vytváří slzy a zabraňují tak vysoušení oka. Slzy z vnitřního koutku odtékají do 

slzného váčku a do nosní dutiny. 

4. Spojivka (tunica conjunctiva). Spojivka je jemná bílá blanka, která je derivátem 

kůže. Vystýlá vnitřní plochu víček. Odtud přechází na přední část bělimy a 

končí na okrajích rohovky. 
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Obrázek č. 1 – Řez okem 

 

(Zdroj: https://www.zeleny-zakal.cz/jak-vidime) 

 

Obrázek č. 2 – Akomodace zdravého oka 

 

 

(Zdroj: https://www.cockykontaktni.cz/slovnik/akomodace.html) 
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2.1.2 Fyziologie procesu vidění 

Vidění zahrnuje složitý proces chemických a fyzikálních dějů. Oko je 

přizpůsobeno k přijímání elektromagnetického záření v rozsahu 400-760 nm, které se 

v oku mění v nervové signály. Na přijímání vizuálních informací se účastní v každém 

oku více než 100 milionů receptorových buněk (čípků a tyčinek), nacházejících se 

v sítnici. Světelné paprsky se k nim dostávají průchodem přes lomivý (optický) aparát 

oka, který je tvořen rohovkou a čočkou. Rohovka je část oka s lomivostí 40-42 dioptrií, 

za ní uložená čočka láme paprsek přední i zadní stěnou v celkové dioptrické mohutnosti 

přibližně 16 dioptrií bez akomodace. Celková dioptrická mohutnost oka je při pohledu 

do dálky asi +60 dioptrií. Zpracování vizuální informace se účastní nervová vlákna 

spojujících sítnici s mozkem. Zraková dráha je tvořena výstupem asi 1 milionu 

nervových vláken. Nervový svazek tvoří zrakový nerv (nervus opticus), který vede 

informace ze sítnice, na spodině lebeční se kříží (chiasma opticum) a vede do primární 

zrakové projekční oblasti v okcipitálním laloku. Vjem vidění vzniká až ve chvíli, kdy 

informace ze sítnice dorazí do této oblasti mozkové kůry. Proto, abychom rozuměli 

viděnému, musí informace dojít ještě do asociačních oblastí zrakové projekce 

v okcipitálním, parietálním a temporálním laloku. Křížení vláken v chiasma opticum 

způsobuje to, že polovina vláken jde do kortexu na téže straně a druhá polovina do 

kortexu druhostranného. Skutečnost, že nahlížíme na předměty oběma očima, se nazývá 

binokulární vidění. Binokulární vidění nám umožňuje prostorový odhad. Představuje 

několik velmi důležitých fyziologických skutečností. I když každým okem nahlížíme na 

jeden předmět samostatně a v každém oku nám vzniká odlišný obrázek, nakonec je 

vjem vidění přesto jednotný. Tato syntéza se uskutečňuje v mozkové kůře. (Naňka, 

Elišková, 2015; Novotný, Hruška, 2007; Mourek, 2005) 

  



 

8 

 

Obrázek č. 3 – Zraková dráha 

 

 

(zdroj: http://fblt.cz/skripta/xiii-smysly/1-zrakovy-system/) 

2.2 Zrakové vady 

Termínem zrakové vady se označují nedostatky zrakové percepce různého 

rozsahu a etiologie. Patří sem onemocnění oka s následným oslabením zrakového 

vnímání, vrozené či získané poruchy (anatomické a fyziologické) či stavy po úrazech. 

(Květoňová-Švecová, 2000) 

2.2.1 Dělení zrakových vad dle etiologie 

Ke stanovení konkrétní diagnózy z hlediska lékařské kategorizace se využívá 

dělení podle části zrakového analyzátoru, která je narušena. Dle desáté řady revize 

Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 

(MKN-10) se zrakové vady rozdělují do těchto oblastí: 

http://fblt.cz/skripta/xiii-smysly/1-zrakovy-system/
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• „H 00 – H 06 nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice 

• H 10 – H 13 onemocnění spojivek 

• H 15 – H 22 nemoci skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa 

• H 25 – H 28 onemocnění čočky 

• H 30 – H 36 nemoci cévnatky a sítnice 

• H 40 – H 42 glaukom 

• H 43 – H 45 nemoci sklivce a očního bulbu 

• H 46 – H 48 nemoci zrakového nervu a zrakových drah 

• H 49 – H 52  poruchy očních svalů, binokulárního pohybu, akomodace a 

refrakce 

• H 53 – H 54 poruchy vidění a slepota 

• H 55 – H 59 jiné nemoci a oční adnex“ 

(ÚZIS, 2018) 

Existuje i další dělení zrakových vad. Například z oftalmopedického hlediska 

Květoňová-Švecová (2000) rozlišuje pět skupin poruch zraku: 

1. Ztráta zrakové ostrosti. Důležitou roli hraje správný poměr lomivosti 

optických prostředí a předozadní délka očního bulbu (refrakce). Úchylkám od 

norem se říká refrakční vady (myopie, hypermetropie, astigmatismus aj.).  

Stupeň poškození je velmi rozdílný. Zraková ostrost se nejčastěji měří pomocí 

Snellenových optotypů. Člověk se ztrátou zrakové ostrosti nedokáže jasně a 

ostře vnímat předměty a jejich detaily. Snížení zrakové ostrosti primárně tedy 

komplikuje detailní činnosti jako je čtení, manipulace s malými předměty, práce 

na počítači aj. Výraznější snížení zrakové ostrosti má vliv na všechny oblasti 

zrakové výkonnosti včetně prostorové orientace a rozpoznávání objektů. 

(Květoňová-Švecová, 2000; Růžičková, 2015; Rozsíval, 2006) 

2. Postižení šíře zorného pole. K poruchám zorného pole dochází v důsledku 

poškození sítnice oka, zrakové dráhy nebo mozkového centra, dále při obrně 

horních víček a při silném omezení nebo vyloučení funkce jednoho oka. 

Výpadek periferního vidění se může objevit v dolní, horní nebo postranní 

oblasti. Funkce periferního vidění se uplatňuje především při prostorové 

orientaci a při snížených světelných podmínkách, při postižení zorného pole 

tedy dotyčný má omezen prostor, který vidí. Výpadek v centru zrakového pole 
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způsobuje problémy při detailních činnostech na blízkou a střední vzdálenosti. 

Při pohybu v prostoru naráží dotyčný do předmětů, které se nacházejí na té 

straně, na které má výpadek zorného pole. (Květoňová-Švecová, 2000; Kolín, 

1994) 

3. Okulomotorické problémy. Nastávají při narušené koordinaci pohybu očí. 

K nejčastějším poruchám hybnosti oka v dětském věku se řadí strabismus 

(šilhání). V dospělosti jsou typičtější pohledové obrny způsobující diplopii 

(dvojité vidění). Můžou se objevovat potíže při používání obou očí, při 

sledování pohybujícího se předmětu nebo při snaze si předmět prohlédnout. 

Předmět je sledován nejprve jedním, poté až druhým okem. Při pohledu na 

blízký předmět se při okulomotorické poruše může jedno oko stáčet dovnitř a 

druhé zevně, nebo se můžou obě dvě oči asymetricky stáčet dovnitř. Objevují se 

potíže s přesně mířenými pohyby, s vnímáním prostoru a při uchopování 

předmětu. (Květoňová-Švecová, 2000; Růžičková, 2015; Kraus, 1997; 

Kimplová, Kolaříková, 2014) 

4. Obtíže se zpracováním zrakových informací. Vzniká při poškození 

zrakových center v kůře mozku. Lidé s tzv. korovou slepotou mají problémy se 

zpracováním zrakové informace, i když není poškozen zrakový nerv ani sítnice. 

Objevují se potíže s interpretací zrakové informace a jejím spojením s ostatními 

smyslovými vjemy při vytváření celkového zrakového obrazu. (Květoňová-

Švecová, 2000) 

5. Poruchy barvocitu. Jedná se o neschopnost vidět barvy v celém spektru, ke 

které dochází při výrazném snížení zrakové ostrosti nebo s výpadky 

v centrálním zorném poli. Na kvalitu rozlišování májí vliv také faktory vnější 

jako: sytost barvy, kontrast, barevný tón a v neposlední řadě intenzita osvětlení. 

Na intenzitu osvětlení je třeba dbát, neboť optimální světelné podmínky velmi 

často vedou alespoň k částečnému zlepšení. Úplná barvoslepost se vyskytuje 

velmi zřídka, častěji se objevují problémy s vnímáním určitých barev. Tato 

porucha je zpravidla neprogresivní a dědičná. (Květoňová-Švecová, 2000; 

Kolín, 1994; Růžičková, 2005; Kimplová, Kolaříková, 2014) 
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2.2.2 Dělení zrakových vad dle stupně poškození 

Stupeň vidění je určován na základně rozsahu ztráty zrakové ostrosti a velikostí 

omezení zorného pole. Během očního vyšetření se zkoumá zraková ostrost vyjádřená 

tzv. vizem, udávaným zpravidla ve zlomku, kde první číslo vyjadřuje vzdálenost 

v metrech, ze které dotyčný čte, a druhé číslo vyjadřuje vzdálenost, ze které čte tu 

samou velikost písmene člověk, který nemá postižení zraku (vizus zdravého oka je tedy 

např. 6/6). Definice zrakového postižení pouze na základě ostrosti vidění a rozsahu 

zorného pole není vždy zcela dostačující. Pro objektivnější diagnostiku se musí dále 

zkoumat další zrakové funkce jako např. schopnost rozlišit barvy, kontrastní citlivost 

(šeroplachost, šeroslepost), vnímání hloubky, schopnost lokalizovat, fixovat předměty, 

sledovat předměty v pohybu apod. (Kimplová, Kolaříková, 2014) 

Je známo, že zraková vada a zrakové postižení není totéž. Jako zrakovou vadu 

(angl. vision disorder) lze považovat ztrátu, poškození či omezení funkce zrakového 

orgánu. Zrakové postižení je vymezeno konkrétními kritérii omezení či ztráty zrakové 

schopnosti (angl. visual disability, visual impairment, vision impairment, vision loss) 

nebo výskytem zrakové vady či poruchy, která stále přetrvává i po léčebné terapii, a i 

přes využití možností korekce refrakční vady vykazuje zrakovou ostrost nižší než 0,3 

(6/18) nebo je rozsah zorného pole při centrální fixaci omezen pod 10°. V českých 

zdrojích jsou pojmy vyjadřující omezení či ztrátu zrakové schopnosti užívány 

nesjednoceně: zraková vada, porucha, defekt, poškození. Pokud hovoříme o označení 

jedince, je vhodnější zvolit termín „osoba se zrakovým postižením“ než „zrakově 

postižený. (Růžičková, 2000; Valenta, 2003) 

Dělení zrakových vad není ve všech publikacích úplně jednotné. Ve většině 

případů se však setkáváme s následujícím dělením, které ve své publikaci uvádí 

například Růžičková (2015): 

1. Střední slabozrakost. Kategorie 1. Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

minimum rovné nebo lepší než 6/60, maximum menší než 6/18. 

2. Silná slabozrakost. Kategorie 2. Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

minimum rovné nebo lepší než 3/60, maximum menší než 6/60. 

3. Těžce slabý zrak. Kategorie 3. A) Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

minimum rovné nebo lepší než 1/60, maximum menší než 6/60. B) Zúžení 

zorného pole jediného funkčně zdatného oka pod 45° nebo obou očí pod 20°. 
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4. Praktická nevidomost. Kategorie 4. Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 

1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5° kolem centrální fixace, 

i když centrální ostrost není postižena. 

5. Úplná nevidomost. Kategorie 5. Ztráty zraku se zachováním světlocitu 

s chybnou světelnou projekcí až po ztrátu zraku s naprostou ztrátou světlocitu. 

Další dělení zrakového postižení dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 

a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) z roku 2018 se rozlišuje na následující 

kategorie: 

Mírná nebo žádná zraková vada 0. Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí rovná 

nebo lepší než 6/18. 

Středně těžká zraková vada 1. Zraková ostrost horší než 6/18 a stejná nebo lepší než 

6/60. 

Těžká zraková vada 2. Zraková ostrost horší než 6/60 a stejná nebo lepší než 3/60. 

Slepota 3. Zraková ostrost horší než 3/60 a stejná nebo horší než 1/60 (nebo počítání 

prstů na vzdálenost 1 metru). 

Slepota 4. Zraková ostrost horší než 6/60 (nebo počítání prstů na vzdálenost 1 metru) a 

zachovalé vnímání světla. 

Slepota 5. Žádné vnímání světla. 

2.2.3 Zrakové postižení ve světě a u nás 

Dle odhadů Světové zdravotnické organizace (dále WHO, 2020) žije na světě 

nejméně 2,2 miliard lidí se zrakovou vadou, z toho je 76 milionů nevidomých (Vision, 

2020). WHO dále udává, že nejméně 1 miliarda lidí má zrakovou vadu, které bylo 

možné předejít. Většina lidí se zrakovým postižením je starší 50 let a téměř 80 % osob, 

které jsou starší 75 let, má těžké zrakové problémy (Růžičková, 2015; WHO, 2020). 

Lze tedy předpokládat, že se stárnutím světové populace se zvýší i počet takto 

postižených jedinců, a z tohoto důvodu je nutné zaměřit se na cílovou skupinu 

dospělých osob. Pokud jde o regionální rozdíly, odhaduje se, že v oblastech s nízkými 

až středními příjmy se výskyt zrakových poruch objevuje až čtyřikrát častěji, než 

v oblastech s vyššími příjmy. (WHO, 2020) 

Mezi strategie, jak snížit výskyt zrakových postižení, patří prevence, léčba, 

rehabilitace, zlepšení dostupnosti služeb oftalmologů a informovanost široké veřejnosti. 
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V mnoha zemích světa byly v posledních dvaceti letech ustanoveny národní programy a 

nařízení, které se týkají prevence a kontroly zraku. V roce 2013 byl Světovou 

zdravotnickou organizací schválen celosvětový program The Global Action Plan 

(GAP), který se týká všech 194 členských států.  Pro časové období 2014 – 2019 se 

soustředí především na téma Univerzálního očního zdraví se snahou o zlepšení očního 

zdraví, včetně dostupnosti péče pro osoby se zrakovým postižením. GAP vychází 

z programu VISION 2020 a ze strategie Světové zdravotnické organizace pro rok 2009 

– 2013. Program VISION 2020 měl za hlavní cíl do roku 2019 snížit počet osob se 

zrakovým postižením alespoň o 25%. GAP potvrzuje, že klíčem k omezení zrakového 

postižení je dostupnosti oftalmologické péče. (Kimplová, Kolaříková, 2014; WHO, 

2020) 

V České republice (dále ČR) bylo v roce 2004 dle údajů Vlády ČR 58 640 tisíc 

lidí zrakově postižených, z toho 16 460 těžce zrakově postižených (Vláda ČR, 2004). 

Na konkrétním čísle se autoři různých publikací neshodují. V článcích bývá uvedeno 

číslo mezi 150 – 200 tisíci osob se zrakovým postižením v ČR, přesné citace však často 

chybí. 

U nás v České republice bylo také několik programů, které se snažily snížit 

zrakové postižení, například Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví 

a prevence, která za hlavní cíl měla zlepšit zdravotní stav populace, snižovat výskyt 

nemocí a úmrtí, kterým je možné předcházet (MZČR, 2010). 

2.2.4 Nejčastější příčiny oslabení nebo ztráty zraku v průběhu života 

Globálně patří mezi hlavní příčiny poškození zraku neoperované refrakční vady, 

katarakty, věkem podmíněné makulární degenerace, glaukom, diabetická retinopatie a 

trachom. Hlavní příčiny se v jednotlivých zemích liší. Například v zemích s nízkými až 

středními příjmy je poměr poškození zraku způsobený kataraktou vyšší než v oblastech 

s vyššími příjmy. Naopak v zemích s vyššími příjmy je běžnější příčina věkem 

podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie a glaukom. (WHO, 2020) 

Podle průzkumů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS, 

2000) je přibližné rozdělení příčin zrakového postižení v České republice následující: 

vrozená či dědičná zraková vada – 31 %, onemocnění očí – 27 %, úraz – 11 %, diabetes 

mellitus – 7 %. Z pohledu doby vzniku onemocnění uvedlo 17 % zrakovou vadu od 

narození, u ostatních vznikla až v průběhu života. 
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1. Refrakční vady (myopie, hypermetropie, astigmatismus). Refrakční vady se 

řadí do kategorie poruch zrakové ostrosti. Nejčastěji se vyskytuje myopie 

(krátkozrakost), vada, kdy obraz dopadá před sítnici. Mezi symptomy patří 

neostré vidění do dálky, problémy s vnímáním do hloubky. Vada se koriguje za 

pomoci rozptylky. Dále mezi časté refrakční vady patří hypermetropie 

(dalekozrakost), vada, kdy obraz dopadá až za sítnici. Mezi symptomy patří 

nepohodlné a rozmazané vidění na blízko. Vada se koriguje spojkami. Poslední 

ze tří nejčastěji se vyskytujících refrakčních vad je Astigmatismus. Vzniká 

v důsledku vrozeného nepravidelného zakřivení rohovky, nebo také jako 

poúrazový a pooperační stav. Vada se kompenzuje cylindrickými skly v brýlích. 

2. Katarakta (šedý zákal). Podstatou šedého zákalu je ztráta čirosti čočky, tedy 

její tzv. zakalení. Dnes se již běžně provádí její chirurgické odstranění a 

následná implantace IOL (intraocular lense). 

3. Stařecká makulární degenerace. Degenerace může mít dvě podoby: vlhkou 

(výlevy krve v makule) a suchou (postupná atrofie kapilár). Dochází 

k postupnému zhoršování až ztrátě centrálního vidění. Nevede k úplné slepotě, 

protože zůstává zachováno periferní vidění (vidění mimo makulu). 

4. Galukom (zelený zákal). Zelený zákal je jedním z nejzávažnějších onemocnění. 

Rozlišujeme dva typy: galukom otevřeného úhlu (nadprodukce komorového 

moku v oku) a glaukom zavřeného úhlu (zablokování odtokových cest). Mezi 

symptomy se řadí úbytek zorného pole, světloplachost, snížená zraková ostrost. 

Léčba se odvíjí od typu a především stadia onemocnění. 

5. Diabetická retinopatie. Nastává u lidí trpících cukrovkou. Zrakové problémy 

jsou zapříčiněny změnami v očních cévách. Dochází k výlevu krve na sítnici, 

tvorbě nových cév a k případnému odchlípení sítnice. Jako symptomy se uvádí 

proměnlivé vidění, výpadky zorného pole. 

6. Trachom. Trachom je infekční onemocnění způsobené bakterií Chlamydia 

trachomatis. Tato nemoc je v rozvojových zemích nejčastější příčinou slepoty. 

(Růžičková, 2015; Kimplová, Kolaříková, 2014; Copyright, 2020) 
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Obrázek č. 4 – Simulace normálního vidění   Obrázek č. 5 – Simulace vidění s myopií 

                  

(Zdroj: https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1822) (Zdroj: https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1814) 

 

Obrázek č. 6 – Simulace vidění s kataraktou        Obrázek č. 7 – Simulace vidění s věkem 

podmíněnou makulární degenerací 

            

(Zdroj: https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1811) (Zdroj: https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1800) 

 

Obrázek č. 8 – Simulace vidění s glaukomem      Obrázek č. 9 – Simulace vidění s diabetickou 

retinopatií 

             

(Zdroj: https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1813) (Zdroj: https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1801)  

https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1822
https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1814
https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1811
https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1800
https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1813
https://medialibrary.nei.nih.gov/media/1801
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2.4 Nevidomost a role ergoterapie 

Z předchozí kapitoly je patrné, že vznik zrakového postižení můžou způsobit 

různorodé příčiny. Rovněž tak průběh zrakového postižení může mít rozlišné podoby, a 

to od mírných zrakových vad až po slepotu. V mé bakalářské práci se zaměřuji na 

nevidomost – praktickou a úplnou, tedy na ty nejtěžší stupně postižení zraku. 

Ztráta zraku způsobuje v životě velikou změnu, neboť osobám s těžkým 

zrakovým postižením neumožňuje vykonávat běžné aktivity. Obvykle se u těchto osob 

vyskytují obtíže s vykonáváním všedních denních činností (ADL), čtením, psaním, 

mobilitou, orientací na ulici či ve svém vlastním domě, dále se mohou vyskytnout 

problémy s pracovním uplatněním a s nedostatečnými možnostmi, jak trávit volný čas. 

To vše vede ke snížení soběstačnosti a následné závislosti na okolí. Zrakové postižení 

také může mít vliv na sociální izolaci a vznik deprese. (Brouwer et al., 2005; SONS ČR, 

2020; Barney et al., 2016) 

2.4.1 Definice oboru ergoterapie 

V praxi se můžeme setkat s několika definicemi ergoterapie. Česká asociace 

ergoterapeutů (2008) definuje tento obor takto: „Ergoterapie je profese, která 

prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností 

jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních 

činností u osob jakéhokoli věku a různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, 

psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně 

možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a 

možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, 

nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Pojem 

„zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života 

a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit 

jedinci účast se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.“ 

2.4.2 Cíle ergoterapie u nevidomých osob 

Z výše uvedených dat (kapitola 1.2.3) je patrné, že osoby se zrakovým 

postižením představují statisticky významnou část populace, které by se měla věnovat 

pozornost. Důležitá je ucelená rehabilitace, součástí které by se mělo na osobu se 

zrakovým postižením pohlížet komplexně, ne se zaměřovat pouze na specifické 
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potřeby. Rehabilitační tým by se měl skládat z několika profesionálů, jako například 

lékaře, psychologa, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, a 

právě ergoterapeuta. (Barney et al., 2016) 

Ergoterapeut může nevidomým díky své široké působnosti pomoci v oblasti 

fyzické, kognitivní, psychologické a sociální. Jeho cílem je podpořit maximální 

soběstačnost a nezávislost nevidomého. (Barney et al., 2016) Pomocí analýzy aktivity 

může ergoterapeut posoudit, jak zrakové poškození omezuje schopnost nevidomého 

plnit specifickou činnost. Ergoterapeut se poté snaží upravit předmět či prostředí tak, 

aby bylo možné danou činnost provést, například odstraněním kroku, k jehož vykonání 

je potřeba zrak. Konkrétně ergoterapeut pomáhá s vhodným výběrem kompenzační 

pomůcky a strategie pro zvládání všedních denních činností (ADL), trénink mobility a 

prostorové orientace, zhodnocením a úpravou domácího či pracovního prostředí, 

pomáhá s nalezením práce a s přípravou na ni, s výběrem volnočasové aktivity, 

poskytování poradenství v oblasti vhodného společenského chování, v případě potřeby 

trénuje kognitivní funkce, a další. (Department of Health & Human Service, 2020; 

American Occupational Therapy Association, 2020) 

2.5 Ergoterapeutická intervence u nevidomých osob 

Intervence ergoterapeuta u nevidomých osob může být velice různorodá. Vždy 

je důležité vědět, zda je osoba nevidomá od začátku svého života, nebo se stala 

nevidomou až v průběhu života. U člověka nevidícího od narození může být výhodou, 

že zrakové postižení vnímá jako přirozené a naučil se již alespoň v jisté míře fungovat 

samostatně. Orientuje se v systému sociálních služeb, je zvyklý využívat hmat jako 

dominantní smysl, většinou zná Braillovo písmo a umí využívat kompenzační pomůcky 

pro nevidomé. Nevýhodu naopak může představovat nedorozumění v komunikaci, 

neboť nevidomý nemusí zcela chápat význam některých slov a pokynů, zejména jsou-li 

spojeny s gestem, mimikou, pohybem. Oproti tomu člověk později osleplý má z doby, 

kdy ještě viděl, znalosti a zkušenosti. Zná jednotlivé činnosti, a i když je nikdy 

neprováděl, dokáže si je představit dle popisu. Umí si lépe představit známé prostředí a 

orientovat se v něm. Oproti tomu ale může ztráta zraku způsobit větším psychickou 

zátěž. Musí se naučit na jiné fungování, na změnu vztahů s rodinou, v práci a na odlišný 

přístup společnosti. Také není zvyklý využívat hmat jako svůj převládající smysl, neumí 

ovládat kompenzační pomůcky a neorientuje se v dostupných sociálních službách, proto 
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se často o různých kurzech dovídá až s odstupem času. (Schindlerová, 2007; Michálek 

et al., 2010) 

Dalším zásadním faktorem je stupeň zrakového postižení, tedy to, zda má člověk 

se zrakovým postižením zachované zbytky zraku, a pokud ano, v jaké míře. Tvoří se tak 

rozmanitá skupina nevidomých, kdy těžko najdeme dvě osoby, které by viděli 

identicky. Liší se od sebe především možnostmi využití zbylých zachovalých funkcí, 

jako zorné pole, zraková ostrost, rozlišení světla a tmy.  I když z medicínského hlediska 

se zrak už nemůže vylepšit, každý stupeň zachovalého zraku, je velmi cenný. Díky 

tomu mohou nevidomí využít zrak například alespoň k hrubé orientaci v prostoru, vidí 

obrys překážky, rozeznávají světlo a tmu v pokoji. (Schindlerová, 2007; Michálek et al., 

2010) 

2.5.1 Využívání ostatních smyslů 

Finková (nedatováno) ve své publikaci uvádí, že osoby se zrakovým postižením 

jsou odkázáni na využívání ostatních smyslů. Tím prvním alternativním smyslem se 

stává hmat. Rozdíl mezi jedincem bez zrakového postižení, který používá 

k zaznamenávání podnětů především zrak, a mezi nevidomým, který využívá především 

hmat, můžeme pozorovat změny v analyticko-syntetickém vnímání, kdy si jedinec bez 

zrakového postižení nejprve prohlédne věc jako celek a až poté si začne všímat 

jednotlivých detailů. U nevidomé osoby je tomu naopak, kdy nejprve vnímá detaily a až 

poté si skládá jednotlivé informace dohromady a vytváří si představu u dané věci, který 

nemusí vždy přesně odpovídat realitě. Druhým dominantním smyslem je sluch, který 

umožňuje identifikovat osoby podle hlasu, orientují se pomocí něho v otevřeném 

prostranství, na ulicích, při přecházení vozovky (ozvučené křižovatky), mohou využívat 

inteligentních zastávek, kde získávají ve sluchové formě informace o daném dopravní 

prostředku. Menší procento podnětů získávají pomocí chuti a čichu. Dle Finkové 

(nedatováno) by nevidomý neměl zapomínat na rozvoj nižších kompenzačních činitelů 

(hmat, sluch, čich chuť) a kompenzačních činitelů vyšších (paměť, představivost, 

myšlení atd.), aby jeho vytváření představ o světě co nejvíce podobalo realitě. Takovýto 

rozvoj je nutno uplatňovat co nejdříve po narození jak u nevidomého dítěte, tak u osob 

osleplých v pozdější fázi života. 
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2.5.2 Rozlišování a označování věcí 

Nevidomí potřebují bezpečně identifikovat věci, se kterými přijdou do styku, 

proto mohou využívat různé kompenzační strategie. Pokud osoba má ještě zbytky zraku, 

je dobré využívat kontrastu a barev. Možností, jak od sebe odlišit věci, je několik, je 

však dobré mít na paměti, že označení by nemělo omezovat užívání předmětu vidícím, 

omezovat práci s přístrojem, a také to, že čím více věcí mají nevidomí označeno, tím 

více si toho musí pamatovat. Proto je někdy nutné mít zvlášť napsané, co která značka 

znamená. Jednou z možností rozlišování je ukládání věcí na své konkrétní místo. Další 

může být rozpoznávání objektu dle tvaru, vůně (např. rozpoznání sprchového gelu od 

šamponu), váhy, zvuku, hmatu. Nevidomí také mohou využít nalepení barevných 

korálků různých barev, tvarů a velikostí, samolepící plastové čočky a samolepící značící 

reliéfní body. Kromě toho je k dostání i konturovací pasta. Pastu je možné koupit 

v různých barvách (výhodné pro osoby se zbytky zraku, kteří využívají kontrastní 

barvy). Dále můžeme také využít místo pasty lak na nehty (také v různých barvách). Pro 

osoby, které ovládají Braillovu abecedu, je užitečné označovaní dynamopáskou, což je 

samolepící páska, do které lze vytisknout braillský znak. Na dynamopásku se tiskne 

pomocí dynamokleští, Pichtova stroje nebo Pražské tabulky s bodátkem. (Schindlerová, 

2007; TyfloCentrum Jihlava, 2020) Možností je také využití audiočtečky nalepovacích 

štítků PenFriend. Je to jednoduchý přístroj umožňující nahrát hlasovou poznámku. 

Štítky se dají nalepit na různé předměty (potraviny – informace o druhu, instrukce pro 

přípravu jídla, datum spotřeby; CD – název filmu, seznam skladeb a mnoho dalšího). 

K dostání je i identifikátor popisů, tzv. „Sherlock“. Souprava obsahuje sadu 

nalepovacích a voděodolných etiket, kterými lze polepit téměř vše. Na jednu etiketu lze 

nahrát záznam až o délce 2 minut. (TyfloCentrum Jihlava, 2020) 
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Obrázek č. 10 – Konturovací pasta          Obrázek č. 11 - Sherlock 

         

(Zdroj: http://pomucky.blindfriendly.cz/drobne-pomucky-denni-potreby-pro-domacnost.html) 

 

Obrázek č. 12 - PenFriend 

 

(Zdroj: http://pomucky.blindfriendly.cz/drobne-pomucky-denni-potreby-pro-domacnost.html) 

2.5.3 Soběstačnost nevidomých osob 

Ergoterapeuti se snaží, aby nevidomí mohli samostatně zvládat všední denní 

činnosti (ADL). Zvládání těchto činností je důležité k dosažení nezávislosti člověka. 

ADL je chápáno jako soubor činností, které jsou nezbytné pro soběstačnost člověka. 

Jedinec je každodenně nebo pravidelně provádí. Dělí se na personální ADL (PADL) a 

instrumentální ADL (IADL). Do PADL se řadí činnosti, kdy člověk pečuje sám o sebe 

(jedení, pití, použití WC, osobní hygiena, koupání, oblékání). Do IADL patří činnosti, 

které souvisí se schopností člověka zvládat činnosti ve svém nejbližším i širším 

prostředí (nakupování, vaření, úklid, praní, jízda v dopravním prostředku, manipulace 

s penězi, telefonování, atd.). (Krivošíková, 2011) 
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Ergoterapeut k zjištění soběstačnosti může využít neupravená hodnocení pro 

nevidomé, neboť k jejich provedení není potřeba dobré funkčnosti zraku testovaného. 

Na základně výsledků z testu ergoterapeut je schopen určit cíl terapie. Mezi využívaná 

hodnocení v České republice patří: 

• Barthel Index (BI): využívá se ke zhodnocení personálních ADL. Test 

je poměrně citlivý a dokáže odhalit změny ve funkčním stavu pacienta. 

Původní verze obsahuje 10 položek: najedení a napití, koupání, osobní 

hygiena, oblékání, kontinence moči, kontinence stolice, přesuny (židle, 

postel, vozík), použití WC, chůze do/ze schodů, chůze po rovině. Pacient 

v testu může získat maximálně 100 bodů. (Krivošíková, 2011) 

• Funkční míra nezávislosti (FIM): využívá se ke stanovení stupně 

poruchy, odchylek v průběhu rehabilitace a k zhodnocení efektivity 

rehabilitace. FIM hodnotí 18 položek v 6 oblastech (osobní péče, 

přesuny, lokomoce, kontrola sfinkterů, komunikace a sociální 

schopnosti). Každá z položek se hodnotí na sedmibodové škále. Pacient 

může získat 126 bodů. (Krivošíková, 2011) 

• Hodnocení instrumentálních ADL: využívá se k rychlému zhodnocení 

instrumentálních ADL. Existuje několik verzí tohoto testu. Původní 

verze z roku 1969 obsahuje 8 oblastí: jízda dopravním prostředkem, 

telefonování, nakupování, vaření, domácí práce, praní, užívání léků a 

finance. V originální verzi je možné získat 8 bodů. (Krivošíková, 2011) 

• Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM): hodnocení 

vycházející z Kanadského modelu výkonu zaměstnávání. Je to 

individualizované hodnocení, kdy pacient sám hodnotí rozsah svých 

potíží, jejich následný dopad na výkon a také svou spokojenost 

s výkonem. V rámci COPM je možné hodnotit tři oblasti: volný čas, 

produktivitu, a právě soběstačnost. (Yang et al., 2017) 

Nepostradatelnou úlohu v životě nevidomých osob hrají kompenzační pomůcky 

a asistivní technologie. Umožňují nevidomým alternativní způsob řešení některých 

situací a jsou nezbytné pro jejich soběstačnost. (Michálek, 2010) Technika a 

technologie se v poslední době velice rychle vyvíjí. Stále častěji se místo termínu 

kompenzační pomůcky začíná objevovat výraz asistivní technologie, přesto ale v České 

republice tento termín stále není považován za zcela ustálený (Pešák, 2016). Na trhu 
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můžeme najít pomůcky pro domácnost, prostorovou orientaci a samostatný pohyb, 

pomůcky pro práci s informacemi, a v neposlední řadě pomůcky pro volný čas a zábavu 

(hmatové knihy, deskové hry, sporty jako je futsal, goalball, showdown, simulovaná 

zvuková střelba, kuželky, tandemové kolo atd.) (Matysková, 2009). Kromě 

kompenzačních pomůcek a asistivních technologií je také důležité znát možnosti 

kompenzačních strategií, a naučit se postupy, díky kterým lze provést danou aktivitu i 

s vyloučením zraku (Schindlerová, 2007). 

Neboť se kompenzační pomůcky a asistivní technologie neustále vyvíjejí, jak 

bylo výše uvedeno, a je jich na trhu velké množství, v následující podkapitole bude 

uveden jen stručný přehled základních kompenzačních pomůcek, které jsou v oblasti 

soběstačnosti nevidomými v České republice stále nejvíce využívány. Pro detailnější 

přehled současných kompenzačních pomůcek a asistivních technologií pro nevidomé u 

nás v České republice doporučuji webové stránky www.galop.cz,  

www.pomucky.centrumpronevidome.cz a www.is.braillnet.cz. Z těchto stránek také 

budu vycházet při sestavování stručného přehledu kompenzačních pomůcek pro 

soběstačnost. Podkapitola bude prokládána praktickými tipy pro zvládání soběstačnosti 

osob se zrakovým postižením, které uvádí Schindlerová (2007) ve své publikaci. 

2.5.3.1 Personální všední denní činnosti 

1. OBLÉKÁNÍ 

• indikátor barev (ColorStar, ColorTest) 

• ukládání oblečení na své místo, roztřízené dle barevnosti, typu atd. 

2. OSOBNÍ HYGIENA 

• stříhání nehtů: častým pilováním, kleštičkami (raději než nůžkami) 

• čištění zubů: odlišení kartáčku - dle možností viz kapitola 1.5.1, nanášení 

pasty na kartáček – dát pastu na prst a poté na kartáček či do pusy, 

používat svou pastu a dát si ji rovnou do pusy 

• holení: holicí strojek 

3. KOUPÁNÍ A SPRCHOVÁNÍ 

• protiskluzné podložky 

• rozlišování lahviček (šampon x sprchový gel) dle tvaru, vůně, reliéfního 

označení atd. (viz kapitola 1.5.1) 

• využívat přípravků 2 v 1 

http://www.pomucky.centrumpronevidome.cz/
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2.5.3.2 Instrumentální všední denní činnosti 

1. TRANSPORT A ORIENTACE 

• orientační hole (neskládací, skládací, teleskopické – umožňují nastavení 

délky, kombinované) 

• signalizační hole (jsou krátké a tenké, na konci s nevýraznou koncovkou, 

lze je využít při chůzi s průvodcem či vodícím psem) 

• povelové vysílače VPN02 a VPN03 (určeny k dálkovému ovládání 

akustických a informačních zařízení), VPN02 je zařízení do ruky a 

VPN03 je zabudováno v orientační holi 

• orientační majáčky pro nevidomé (umístěné na orientačně důležitých 

místech, poskytují zvukové a hlasové informace, ovládají se 

prostřednictvím vysílačů VPN02 a VPN03) 

• navigační jednotka (k určení polohy nevidomého) 

• ultrazvukové vyhledávače překážek (vyhledávač do ruky, zabudovaný 

v brýlích, či v náramku) 

• vodící pes 

• Google Maps (je možné využít hlasové navigace) 

Obrázek č. 13 – Skládací orientační hůl             Obrázek č. 14 – Signalizační skládací hůl 

                      

 

(Zdroj: http://pomucky.centrumpronevidome.cz/subdom/pomucky/pomucky-pro-usnadneni-mobility) 

  

http://pomucky.centrumpronevidome.cz/subdom/pomucky/pomucky-pro-usnadneni-mobility
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Obrázek č. 15 – Vysílač VPN02          Obrázek č. 16 – Vysílač VPN03 v holi 

                    

(Zdroj: http://pomucky.centrumpronevidome.cz/subdom/pomucky/pomucky-pro-usnadneni-mobility) 

2. NAKUPOVÁNÍ 

• požádat v obchodě o pomoc s nákupem, či nakupovat s doprovodem 

• online nakupování přes internet (itesco.cz, Košík.cz, drogeriezde.cz a 

další) 

• OrCam MyEye (brýle, které přečtou libovolný digitální či tištěný text – 

např. názvy zboží v obchodech) 

• nákupní seznam: je možné napsat do poznámek v telefonu, nahrát na 

diktafon, napsat v Braillově písmu 

Obrázek č. 17 – Brýle OrCam MyEye 

 

(Zdroj: http://www.galop.cz/katalog_detail.php?produkt=87) 

3. VAŘENÍ 

Krájení a loupání 

• nože mít ostré (jsou bezpečnější než tupé) 

• pro osoby se zbytky zraku mohou být vhodné barevně kontrastní prkénka 

http://pomucky.centrumpronevidome.cz/subdom/pomucky/pomucky-pro-usnadneni-mobility
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• sklopné kuchyňské prkénko (při sklopení má lopatkovitý tvar a umožní tak 

nasypat nakrájené potraviny přímo do nádoby) 

• protiskluzná podložka (lze jí umístit pod prkénko při krájení) 

• další pomůcky jako: hřeben na krájení cibuli, loupač a struhadlo na česnek, 

multifunkční kráječ na zeleninu, oddělovač žloutku atd. 

Obrázek č. 18 – Sklopné kuchyňské prkénko    Obrázek č. 19 – Loupač česneku 

                     

(Zdroj: http://is.braillnet.cz/pomucky_vypis.php?name=&spe%5B%5D=1) 

Měření množství a času 

• indikátor hladiny (při nalévání tekutin do nádoby, při přiblížení k okraji nádoby 

začne přístroj vydávat zvuk) 

• váha kuchyňská česky mluvící 

• měřící vybavení (různé tvary a velikosti hrnků – osoba si musí pamatovat, jaký 

typ má jaký objem, kelímky od jogurtů – možnost udělat si poznámku 

v Braillově písmu, odměrky s reliéfně vyznačeným množstvím, sada měřících 

lžiček – například na koření 

• hmatový nebo zvukový minutník 

Sporák, trouba a hrnce 

• k zapínání plynového sporáku je možné využívat elektrický zapalovač (snížení 

rizika vzplanutí požáru) 

• označit si místo, kam je potřeba otočit kolečkem, aby byl sporák/trouba vypnutá 

či si označit místo nejpoužívanější teploty (viz kapitola 1.5.1), nebo si 

pamatovat, kolikrát se musí otočit, aby se zapnul sporák/trouba na požadovanou 

teplotu 
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• při vaření na plynovém sporáku využít držák na hrnce 

• využívat hrnce s uchy, které se nerozpálí 

Recepty 

• nahrané na digitálním záznamníku 

• hrníčkové kuchařky (oblíbené z důvodu snadného určování množství) 

• recepty z internetu 

 

4. NALÉVÁNÍ TEKUTIN DO NÁDOBY 

• pomocí indikátoru hladiny (malý přístroj, který se zavěsí za nádobu, 

když se hladina vody dotkne sondy, indikátor začne vydávat zvuk, či 

vibrovat) 

• pomocí pingpongového míčku (se stoupající hladinou se zvedá i míček) 

• ohnout prst přes okraj do nádoby 

• nalít do nádoby určité množství, to přelít do varné konvice a nechat vařit, 

horkou vodu poté zpět přelít do původní nádoby (je zachovalé přesné 

množství) 

Obrázek č. 20 – Indikátor hladiny 

 

(Zdroj: vlastní) 

5. UŽÍVÁNÍ LÉKŮ 

• zásobník na léky 

• půlič tablet 
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Obrázek č. 21 – Půlič tablet 

 

(Zdroj: http://pomucky.centrumpronevidome.cz/subdom/pomucky/drobne-pomucky-denni-potreby-pro-

domacnost) 

6. PRANÍ PRÁDLA 

• označit jednotlivé programy (např. konturovací pastou) 

• párovač ponožek 

• indikátor barev (ColorStar, ColorTest) 

• minivalcha na ruční praní 

Obrázek č. 22 – párovač ponožek           Obrázek č. 23 – Indikátor barev ColorStar 

         

(Zdroj: http://pomucky.centrumpronevidome.cz/subdom/pomucky/drobne-pomucky-denni-potreby-pro-

domacnost) 
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7. INFORMAČNÍ A KOMUNIKANČÍ TECHNOLOGIE 

Mobilní telefony 

• iPhone telefony od značky Apple (lze stáhnout spoustu aplikací, které jsou 

vhodné pro nevidomé v oblasti orientace, komunikace, rozpoznávání bankovek, 

placení atd.) 

• mobilní telefony s operačním systémem Android s odečítačem obrazovky 

Commentary Screen Reader 

• mobilní telefon značky Nokia s operačním systémem Symbian a odečítačem 

obrazovky MobileSpeak 

• mobilní telefony určené přímo pro nevidomé (značka Ergones, BlindShell) 

Počítač 

• speciální software pro Windows (odečítací program JAWS, Windows Eyes, 

ZoomText, zvětšovací program MAGic, hlasový výstup HLAS atd.) 

• braillská tiskárna 

• braillský řádek 

 

8. DOMÁCÍ PRÁCE 

• šití - jehly patentní, jehly pro nevidomé, navlékač nití 

• minilux kartáč 

Obrázek č. 24 – Minilux kartáč 

 

(Zdroj: http://is.braillnet.cz/pomucky_vypis.php?name=) 
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9. MANIPULACE S PENĚZI 

Rozlišování peněz 

• mince se dají rozpoznat po hmatu dle hrany mince a dle velikosti 

• rozlišovač bankovek (bankovky se od sebe liší délkou, rozlišovač má na sobě 

reliéfní znaky, díky kterým nevidomý pozná, o jakou bankovku se jedná) 

• mobilní aplikace Cash Reader 

• systém v peněžence (roztřídit a přehledně si peníze uspořádat) 

Obrázek č. 25 – Rozlišovač bankovek 

 

(Zdroj: http://pomucky.centrumpronevidome.cz/subdom/pomucky/drobne-pomucky-denni-potreby-pro-

domacnost) 

Placení 

• bezkontaktní kreditní karta 

• aplikace Apple Pay 

2.5.4 Kognitivní funkce u nevidomých osob 

Kognitivní (poznávací) procesy slouží k získávání informací z vnějšího a 

vnitřního prostředí, ale také k rozhodování, usuzování, plánování a řešení problémů. 

Jsou podmíněné dobrou funkcí senzomotorického systému a určitou úrovní vědomí. 

(Plháková, 2003) K základním kognitivním funkcím se řadí vnímání, pozornost, 

orientace, paměť, myšlení a exekutivní funkce (Krivošíková, 2011). Na některé položky 

je u nevidomých osob kladen vyšší nárok, především na paměť a pozornost. Paměť je 

jedním z předpokladů učení. Během učení vizuální forma podporuje pochopení 

informace a to se odráží i v kvalitě zapamatování, zrakové vnímání je proto 

nejvyužívanější formou učení. Osoby se zrakovým postižením jsou tak nuceni při učení 



 

30 

 

mnohem více využívat paměť. Pozornost pomáhá se soustředit na jeden podnět a 

eliminovat nechtěné okolní vjemy. Náročnost koncentrovat se na různé typy 

smyslových podnětů může být rozdílná. Pro člověka je náročnější udržet sluchovou 

pozornost než pozornost zrakovou, neboť ve většině případů zrakové vnímání umožňuje 

pracovat osobním tempem. Oproti tomu při udržení pozornosti zvukových podnětů je 

člověk nucen přizpůsobit se tempu řečníka. (Růžičková, 2015) Z toho plyne, že dobrý 

stav kognitivních funkcí je důležitý pro soběstačnost nevidomého. 

Některé studie uvádí souvislost mezi kognitivními deficity a ztrátou zraku u 

starších osob. Kognitivní deficity jsou častější u lidí se zrakovým postižením než u lidí 

bez zrakové vady. (Lin et al., 2004) Whitson et al. (2007) došli k závěru, že koexistence 

zrakového postižení a kognitivních funkcí vede trojnásobně až šestinásobně k větším 

obtížím s mobilitou a vykonáváním ADL. 

Ergoterapeut má několik nástrojů, kterými může hodnotit kognitivní funkce. Ne 

však všechny byly upraveny na verzi pro nevidomé. K nejvyužívanějším testům 

kognitivních funkcí u nevidomých lidí patří: 

• Montrealský kognitivní test (Montreal Cognitive Assessment, MoCA): 

hodnocení určené pro rozpoznání lehkých kognitivních poruch nebo lehké 

demence. Originální verze hodnotí 13 položek, a to zručnost, prostorovou 

orientaci, zrakovou konstrukční zručnost, pojmenování, pozornost, opakování 

vět, opakování písmen, odečítání, vybavování slov, paměť, abstrakci a orientaci. 

(Krivošíková, 2011) Test je přeložen do 29 jazyků a je hojně využíván díky své 

dobré specifitě a senzitivitě. V testu je možné získat 30 bodů. Existuje i verze 

pro zrakově postižené (Montreal Cognitive Assessment, MoCA-BV), která je 

volně přístupná. Obsahuje úkoly, které jsou shodné s originální verzí, pouze z ní 

byly vyňaty úkoly, na jejichž vykování je potřeba zrak (spojování číslic a 

písmen, obkreslování krychle, test kreslení hodin a pojmenovávání zvířat). 

V MoCA-BV je možné získat 22 bodů. Vědci při studii specifity a senzitivity 

zjistili, že specifita je výborná, ale senzitivita je snížená. (Gervais et al., 2017; 

Dawes et al., 2019) Verze pro zrakově postižené zatím není přeložena do 

českého jazyka, ale je možné jí provést, pokud zadávající podle anglické verze 

vybere ty samé úkoly, které jsou do češtiny přeložené. 
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• Krátká škála mentálního stavu (Mini Mental State Examination, MMSE): 

celosvětově nejrozšířenější hodnocení, které se užívá převážně 

v gerontopsychiatrii a vyšetřuje závažnost demence a sledování kognitivních 

funkcí v průběhu terapie (Krivošíková, 2011). MMSE obsahuje 11 otázek, které 

hodnotí orientaci, paměť, jazyk a konstrukční zručnost. Na vykovávání testu je 

nyní potřeba licence (Bullock et al., 2012). Existuje také verze pro zrakově 

postižené (Mini Mental State Examination – blind version, MMSE-BV). 

MMSE-BV je identická s běžnou verzí MMSE, ale úkoly vyžadující zrak jsou 

z testu vyňaty. V původní verzi je možné získat 30 bodů, pro upravenou verzi 

pro zrakově postižené byly stanoveny specifické normy. Maximální skóre je 22 

bodů. (Gervais et al., 2017; Busse et al., 2002)  

2.5.5 Domácí a pracovní prostředí nevidomých osob 

Nevidomému je třeba umožnit bezpečný a nezávislý pohyb v domácím tak 

pracovním prostředí (Schindlerová, 2007). Ergoterapeut může lidem se zrakovým 

postižením navrhnout spoustu praktických změn a doporučení, týkajících se jejich 

prostředí (Department of Health & Human Service, 2020; American Occupational 

Therapy Association, 2020). Tyto změny mohou zahrnovat: 

• Identifikační štítky (barevné nebo hmatatelné) připevněné ke konkrétnímu 

objektu. 

• Intenzita osvětlení: pro lidi, kteří svůj zrak v omezené míře jsou schopni 

využít, hraje kvalita osvětlení důležitou roli. Pomoci může maximální využití 

denního světla (odstranit závěsy, záclony, udržovat čistotu okna, vymalovat 

místnosti světlým odstínem, pracuje-li osoba u okna, měla by být k oknu zády 

nebo z boku, aby světlo nesvítilo přímo do očí, ale dopadalo na daný předmět), 

snažit se prostředí osvětlit celé a v dostatečné míře (nezapomenout na řádné 

osvětlení schodiště a chodeb), využívat vhodné světelné zdroje (žárovky, 

zářivky), které jsou mléčné nebo tónované, dále halogenové žárovky a 

kompaktní zářivky. Někteří lidé potřebují světla naopak méně, je proto dobré 

brát v úvahu i možnost pořízení vypínače s regulací světelné intenzity. 

(Schindlerová, 2007) 

• Využívání kontrastů: tmavá podlaha a světlá zeď, světlá stěna a tmavý 

vypínač, na bílý stůl, černý hrneček atd. (Schindlerová, 2007; Okamžik, 2016) 
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• Odstranit nebezpečné předměty z častých tras: dobře připevnit rohožky a 

koberečky, ostré rohy nábytku nechat obrousit nebo na ně dát kryty, nenechávat 

otevřené skříňky a zásuvky, dveře nechat zavřené nebo úplně otevřené (napůl 

otevřené mohou hodně ublížit), nábytek mít rozestavěný bezpečně podél zdi, 

nemít v místnosti zbytečné a nestabilní předměty. (Schindlerová, 2007) 

• Domluvit si jasná pravidla s lidmi ve stejném prostředí: neměnit rozestavění 

nábytku (každá menší změna může zrakově postiženého velmi zmást), dávat 

konkrétní věc na jedno určité místo, každou změnu v prostředí hlásit, udržovat 

pořádek v místnosti (nepořádek by mohl představovat riziko pádu). 

(Schindlerová, 2007; Department of Health & Human Service, 2020) 

2.5.5.1 Pády 

Pády postihují jednu třetinu dospělých nad 65 let ročně a u této věkové skupiny 

jsou hlavní příčinou fatálních zranění (Tromp et al., 2001). Rizikové faktory pádu 

mohou představovat volné koberce, nepořádek na podlaze a špatné osvětlení (Ambrose 

et al., 2013). Proto se rozvíjí hodnotící nástroje, které hodnotí riziko pádu v domácím 

prostředí. Jak studie ukázaly, úprava prostředí je významnou prevencí (Chase et al., 

2018). Existují i hodnocení, které posuzují domácí prostředí specificky u osob se 

zrakovou vadou. Žádné bohužel zatím nebylo přeloženo do češtiny. Jedním z takových 

nástrojů je následující hodnocení: 

• Evaluation of the Home Environment Assessment for the Visually Impaired 

(HEAVI): HEAVI je hodnocení, které slouží ergoterapeutovi pro zhodnocení 

rizika pádu v domácím prostředí u osob se zrakovým postižením. Nástroj je 

navržen tak, aby ho byl schopen vyhodnotit i neodborník. Vychází z hodnocení 

HEAP (Home Environmental Assessment Protocol), ze kterého byly některé 

položky vyňaty a naopak 18 položek souvisejících se špatným viděním přidáno. 

Nástroj HEAVI se skládá ze 73 položek, které jsou rozděleny do pěti kategorií: 

zábradlí, osvětlení, podlahy, nábytek a ostatní. Tyto kategorie byly hodnoceny 

v 8 místnostech domu: vchod, obývací pokoj, jídelna, kuchyň, ložnice, 

koupelna, schody, chodby. Hodnocení identifikovalo, že největší riziko pádu 

představuje nepřítomnost madel a špatné osvětlení v místnosti. Nejrizikovější 

místností se stala koupelna. Při stanovování cílů při řešení domácího prostředí je 

tedy důležité zaměřit se na tyto položky. (Swenor et al., 2016) 
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Ergoterapeuti v České republice pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí 

osob se zdravotním postižením začali využívat hodnocení SEMAFOR home (Smart 

Evaluation Methodology of Accessibility for Home). Toto hodnocení je určeno 

převážně pro hodnocení bariér v domácím prostředí osob s motorickým omezením. 

Hodnotí například oblasti jako manipulační prostor v okolí dveří, šířka dveří, výška 

prahu, absence volného prostoru k ukládání kompenzačních pomůcek, umístění 

ovládacích prvků domácnosti (zásuvka, vypínač, alarm). (ILA, nedatováno) Tyto oblasti 

nevidomým většinou problémy nedělají a je potřeba se soustředit na jiné. 

2.5.6 Pracovní uplatnění nevidomých osob 

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je žádajícím o zaměstnání 

fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání. Zájemce nejprve musí 

osobně podat žádost o zprostředkování vhodného zaměstnání na pobočku krajského 

Úřadu práce, poté se stává uchazečem o zaměstnání. Osobám se zdravotním postižením 

je dle zákona č. 435/2004 Sb. poskytnuta vyšší ochrana na pracovním trhu. Osobami se 

zdravotním postižením jsou osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány: 

a) invalidními ve třetím stupni, 

b) invalidními v prvním a druhém stupni nebo 

c) zdravotně znevýhodněnými. 

Zaměstnavatelé, kteří mají více než 25 zaměstnavatelů, mají dle zákona č. 

435/2004 Sb. (§81) povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný 

podíl zdravotně postižených zaměstnanců činí 4 % ze všech zaměstnanců. 

Zaměstnavatelé tuto povinnost mohou plnit následujícími způsoby: 

a) zaměstnáváním zaměstnanců v pracovním poměru 

b) odebíráním výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům, se 

kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, nebo zadáváním 

zakázek či odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, 

které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné 

zaměstnance, nebo 

c) odvodem peněz do státního rozpočtu. 

Osoby se zrakovým postižením mají dle zákona č. 435/2004 Sb. právo na 

pracovní rehabilitaci (Bubeníčková, 2014). Pracovní rehabilitace je jedna ze čtyř 
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položek rehabilitace, kam se dále řadí rehabilitace ve zdravotnictví, rehabilitace sociální 

a pedagogicko-výchovná rehabilitace (Svěcená, Sládková, 2019). Pracovní rehabilitace 

se zaměřuje na získání a udržení vhodného zaměstnání osob se zdravotním postižením. 

Na základě žádosti ji zajišťuje Úřad práce, který hradí i náklady s ní spojené. Pracovní 

rehabilitace zahrnuje tyto oblasti: 

a) poradenskou činnost, zaměřenou na volbu povolání 

b) teoretickou a praktickou přípravu na budoucí povolání 

c) zprostředkování nového nebo udržení současného povolání 

d) vytvoření vhodných podmínek pro výkon povolání. (Bubeníčková, 2014) 

Pracovní uplatnění zrakově postižených je krokem ke skutečné soběstačnosti. 

Dle Bubeníčkové (2014) jsou nezbytnými předpoklady pro uplatnění zrakově 

postižených osob na trhu práce zvládnutí všech třech oblastí sociální rehabilitace na 

poměrně dobré úrovni: 

a) umět se sám o sebe postarat, 

b) zvládnout prostorovou orientaci jak v interiéru, tak v exteriéru, 

c) zvládat základy komunikace (čtení, psaní) a umět vyžívat kompenzační 

pomůcky. 

Z hlediska pracovního uplatnění patří osoby s těžkým zrakovým postižením 

k nejohroženější skupině. V roce 2001 byl v České republice proveden sociologický 

výzkum, který ukazuje, že zrakové postižení nevidomé nejvíce omezuje při jejich 

uplatnění na trhu práce (Bubeníčková, 2007). Jedním z limitujících faktorů se stávají 

zaměstnavatelé, kteří si nedokáží představit, jak by nevidomý mohl svou práci efektivně 

provést. Také obecně ve společnosti je přijímán fakt, že nevidomí nemohou naplno 

vykonávat svou práci. Ovšem ze zkušeností odborníků, kteří se touto problematikou 

zabývají, vyplívá, že i osoba se zrakovým postižením může za specifických podmínek 

kvalitně vykonávat svou práci a může se uplatnit v různém zaměření. K těmto 

specifickým podmínkám patří využívání moderních přístrojů a pomůcek jako například 

různé PC softwary, lupy, braillský řádek atd. Cílem výukových služeb by tedy mělo být 

naučit nevidomého danou činnost tak, aby se jeho efektivita práce co nejvíce blížila 

efektivitě provedení běžnou populací. (Bubeníčková, 2014) 

Tradiční povolání pro nevidomé buď mizí (např. telefonista), nebo je místo nich 

vykonávají lidé bez zrakového postižení. Příkladem vhodného povolání pro některé 
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zrakově postižené je například obor masérství, učitelství, košíkářství, keramika, 

tkalcovství. (Bubeníčková, 2014) 

Cílem pracovní rehabilitace u zrakově postižených osob je využívat komplexní 

seznam služeb, jež pomohou této cílové skupině se začleněním se do pracovního 

procesu a začlenit se zpět do společnosti. Důležité je umět zhodnotit a využít osobní 

potenciál dané osoby a na základě toho najít vhodné zaměstnání. (Růžičková, 2015; 

Bubeníčková, 2014) 

Kromě úřadů práce se pracovní rehabilitací osob se zrakovým postižením také 

zabývají i nestátní neziskové organizace, a to především Rehabilitační a rekvalifikační 

středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. v Praze, SONS a krajské TyfloCentra. SONS ČR 

a TyfloCentra organizují cílené projekty, které se zabývají možnými typy pracovního 

uplatnění a nácvikem dovedností, potřebných pro pracovní uplatnění této cílové 

skupiny. Byl uspořádán například projekt „Slepotou život nekončí“ (r. 2010 – 2013), 

v rámci kterého byla také zpracována metodika diagnostiky schopností klienta se 

zrakovým postižením navrátit se na trh práce. Na základně této diagnostiky je možné 

klientovi navrhnout vhodný postup při hledání práce, který odpovídá potřebám klienta. 

(Bubeníčková, nedatováno) 

Existují české webové stránky Burza práce pro osoby se zrakovým postižením 

(www.prace-zp.cz), které vznikly v rámci projektu „Komplexní program podpory 

zaměstnávání osob se zrakovým postižením,“ jehož cílem bylo zvýšit míru 

zaměstnanosti zrakově postižených. Na těchto stránkách je také možné dočíst se, jak 

správně psát životopis, motivační dopis, průvodní dopis, žádost o místo a dále se 

informovat, jak se připravit na přijímací pohovor, jak se přihlásit na Úřad práce a jaké 

jsou možnosti podpory v nezaměstnanosti. (prace-zp.cz, 2010) 

Ergoterapeut práci chápe jako chování člověka, které je motivované jeho vnitřní 

potřebou být efektivní ve svém prostředí. Pracovní výkon je ovlivněn fyzickým, 

kognitivním, psychickým a sociálním stavem. Ergoterapeut se významně podílí na 

předpracovní a pracovní rehabilitaci a to tak, že zjišťuje a rozšiřuje pracovní možnosti 

jedince, podporuje a rozvíjí jeho pracovní schopnosti a pomáhá získávat nebo udržet 

původní zaměstnání. (Krivošíková, 2011) 

Ergoterapie se v předpracovní rehabilitaci uplatňuje především 

v ergodiagnostice. Ergodiagnostika je komplexní psychosenzomotorické vyšetření 

pacienta, které zhodnocuje jeho pracovní potenciál. Kromě ergoterapeutů se na 
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vyšetření podílejí i další profese (rehabilitační lékaři, psychologové, fyzioterapeuti, 

logopedi, sociální pracovníci, speciální pedagogové). Právo na ergodiagnostiku mají 

zaměstnané i nezaměstnané osoby se zdravotním postižením (bez ohledu na druh či 

stupeň postižení). Úřad práce ji nabízí registrovaným uchazečům o zaměstnání a 

účastníkům pracovní rehabilitace. Je vhodná především pro osoby, které jsou 

motivované zařadit se na trh práce a spolupracují s rehabilitačním týmem a u kterých je 

stabilizovaný zdravotní stav. Na základě vstupního vyšetření lékař indikuje rozsah 

ergodiagnostiky. Ta zahrnuje sebehodnocení osoby, zhodnocení motivace a pracovních 

návyků, kvalifikační potenciál, standardizované testy a závěrečnou zprávu 

z ergodiagnostiky. Všechny standardizované testy nelze využít u nevidomého ani po 

modifikaci, neboť vyžadují dobrou zrakovou funkci (Jebsen-Taylor, Purdue-Pegboard, 

Lotca, pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho). Další hodnocení je 

možné provést s modifikací (dotazníky jako AMAS, WHO-DAS II, struktura dne, 

dotazník zájmů, sebehodnocení bolesti by šly nevidomému přečíst a dle jeho odpovědí 

vyplnit, přepsat do Braillova písma, nebo převést do digitální podoby). Vhodným 

nástrojem pro nevidomé by mohly být modelové činnosti, které obsahují úkoly 

identické nebo podobné běžným pracovním činnostem (např. úprava dokumentu ve 

Wordu). Hodnotí se jak samotné provedení, tak i kvalita provedení a čas, za který osoba 

úkol zvládla splnit. (Krivošíková, 2011; Úřad práce ČR, 2019; Svěcená, Sládková, 

2019) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem je zjistit, jaká je role ergoterapie u dospělých nevidomých osob v 

České republice v oblasti soběstačnosti. Dílčím cílem je vytvořit propagační materiál 

oboru ergoterapie u nevidomých osob. Výstupem z toho je leták, shrnující klíčové 

informace, který lze použít k propagaci práce ergoterapeuta s touto cílovou skupinou. 

3.2 Metodologie 

Pro názorné představení práce ergoterapeuta s nevidomými jsem v praktické 

části bakalářské práce vypracovala 5 kazuistik. Jako techniku sběru dat jsem použila 

semistrukturovaný rozhovor, pozorování a testové metody ke zhodnocení soběstačnosti 

(personální aktivity všedního denního života – Barthel Index, instrumentální aktivity 

všedního denního života – Test instrumentálních všedních denních činností) a 

v některých případech i testovou metodu ke zhodnocení kognitivních funkcí 

(Montrealský kognitivní test – verze pro nevidomé). Informace byly zaznamenávány do 

předem připravených formulářů. 

K získání kontaktů na klienty jsem oslovila několik zařízení. Nejprve jsem 

oslovila Tyfloservis, o.p.s., kteří mi bohužel odepsali, že na mě z kapacitních důvodů 

nemají čas. Dále jsem oslovila zařízení SONS ČR, kteří mě odkázali na Tyfloservis, 

o.p.s. Další organizací, kterou jsem žádala o spolupráci, bylo TyfloCentrum o.p.s., které 

na mou zprávu nereagovalo. Poté jsem kontaktovala organizaci TJ ZORA Praha z.s., se 

kterou jsem již dříve přišla do styku, neboť jsem v této organizaci pomáhala jako 

dobrovolník s chodem jedné akce, kterou pořádala. TJ ZORA Praha z.s. mi domluvila 

schůzku s mou první klientkou. Dále jsem se obrátila na Palatu – Domov pro zrakově 

postižené, ve kterém pracuje ergoterapeutka, jež mi pomohla s výběrem vhodných dvou 

klientů. Na poslední dva klienty jsem měla kontakt díky svým osobním kontaktům. 

Jedním z nich byl právě můj dlouholetý známý a druhého z nich jsem oslovila na 

základě doporučení od mé kamarádky. 

Praktická práce obsahuje kazuistiky pěti nevidomých klientů. Klienty jsem 

vybírala na základě kritérií, které jsem si na začátku stanovila. Záměrem bylo zpracovat 

různorodé kazuistiky, na kterých bych mohla ukázat širokou působnost práce 

ergoterapeuta. Práce je zaměřena na dospělé jedince, bez kombinovaného postižení. 

Dalšími kritérii bylo zastoupení obou pohlaví různého věkového rozptylu, délka trvání 
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zrakového postižení, a zda je osoba nevidomá prakticky, či úplně. Sběr dat byl 

zahájen začátkem listopadu 2019 a ukončen koncem února 2020. Sbírání informací 

zahrnovalo většinou jedno přibližně tříhodinové sezení. V některých případech bylo 

nutné provést sezení dvě. Probíhalo na místě dle individuální domluvy s klientem. Ve 

dvou případech jsem měla možnost klienty navštívit přímo v jejich domácím zázemí, a 

to v Palatě – Domově pro zrakově postižené, kde na mé vyšetření dohlížela místní 

ergoterapeutka. Klienti vždy před zahájením byli seznámeni, k jakému účelu jejich 

výpovědi budou sloužit, a následně podepsali informovaný souhlas, který jsem jim 

nahlas přečetla. Z právního hlediska se podepisování nevidomého člověka nemusí 

účastnit třetí osoba, přesto ale u dvou případů třetí osoba přítomna byla.  Z žádného 

sezení nebyla pořízena zvuková nahrávka ani videozáznam. 

Dílčím cílem praktické části bylo vytvořit propagační materiál oboru ergoterapie 

u nevidomých osob. Zvolila jsem formu oboustranného letáku rozměru A5. Leták jsem 

tvořila v programu Canva. Program je bezplatný a určený k vytváření grafických 

návrhů. Dostupný je na stránkách www.canva.com. Při výrobě letáku jsem použila 

vlastní fotografii. Leták je primárně určený pro ostatní profese, shrnuje proto základní 

informace o působnosti ergoterapeuta v oblasti péče o nevidomé. Může tak pomoct 

například pracovištím, která se touto cílovou skupinou zabývají, v rozhodování o 

zaměstnání ergoterapeuta. Leták také lze použít jako propagační materiál pro rodinné 

příslušníky nevidomých. Výslednou verzi letáku jsem konzultovala s ergoterapeutkou, 

se kterou jsem během psaní mé práce spolupracovala. 
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3.3 Kazuistiky 

V rámci praktické části bylo vypracováno pět kazuistik. Zde uvádím jednu 

vzorovou kazuistiku, ostatní čtyři jsou uvedeny v přílohách. 

Kazuistika č. 1 

 

Věk: 42 

Pohlaví: muž 

Diagnóza: úplná nevidomost, spálené sítnice v inkubátoru 

Doba vzniku onemocnění: od narození 

Datum vyšetření: 27. 2. 2020 

Anamnézy 

• Porodní a poporodní anamnéza: nedonošený, předčasný porod přibližně o 1,5 

měsíce dříve. 

• Osobní anamnéza: běžná dětská onemocnění, v dětství odebrány krční mandle, 

operace tříselné kýly, luxace čéšky na PDK i LDK, v roce 2010 pád do kolejiště 

metra (měl stehy na bradě, nyní díky této zkušenosti nerad jezdí sám metrem), 

nedomykavost srdeční chlopně (operace 2014), dříve epilepsie, nyní již 10 let 

zcela bez záchvatů. 

• Rodinná anamnéza: rodiče rozvedení (od 3 let žil jen s matkou), rodiče jsou 

oba dva zdraví, jedináček, má nevlastního bratra z otcovy strany.  Je podruhé 

ženatý, ale budou se s manželkou rozvádět. Z prvního manželství má 2 syny, 

zdraví (9, 13 let), jsou v kontaktu, z druhého manželství má 2 nevlastní syny 

(19, 22), kteří v případě nutnosti vypomůžou. 

• Bytová situace: bydlí v bytě v 2. patře (využívá výtah), v bytě je zvyklý 

fungovat samostatně, byt je v dobré dopravní dostupnosti, do centra mu cesta 

trvá půl hodiny. Dříve bydlel s manželkou a její rodinou, ty se nedávno ale 

odstěhovali a bydlí momentálně sám. Plánuje se po rozvodu stěhovat 

(v současné době hledá byt). 

• Sociální anamnéza: je v častém kontaktu s lidmi – cestuje po Česku a natáčí 

různé reportáže, má dobré kamarády, v okolí svého bydliště má známé. 
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• Školní anamnéza: od tří let docházel do internátní speciální mateřské školky, 

dále internátní speciální základní škola. Střední škola - obor polytechnika pro 

nevidomé, výuční list bez maturity. Poté šel do Pobytového rehabilitačního a 

rekvalifikačního střediska pro nevidomé – Dědina, o.p.s., kde prošel sociálně 

terapeutickými dílnami (košíkářství, drátování), dále sociální rehabilitací 

(prostorová orientace a samostatný pohyb s bílou holí, nácvik sebeobslužných 

činností) a rekvalifikací (v oboru telekomunikační pracovník). 

• Pracovní anamnéza: telekomunikačního pracovníka, na kterého byl 

rekvalifikován, nikdy nedělal. Prodával časopisy Nový prostor, založil si i svůj 

časopis (ten už neprodává), podnikal se svou první manželkou (ona šila 

polštářky a on je prodával), nyní nemá zaměstnání, má rád cestování a natáčení 

reportáží, i když to dělá zadarmo. Chtěl by být moderátorem v rádiu (ptal se 

v Českém rozhlasu, kde mu práci neumožnili). 

• Finanční anamnéza: 3. stupeň invalidity, příspěvek na péči 2. stupeň, příspěvek 

na mobilitu. Musí se uskromnit, ale s penězi vyjde. 

• Farmakologická anamnéza: nepobírá žádné léky. 

• Alergie: negativní 

• Abusus: nekuřák, alkohol příležitostně, drogy nebere. 

• Zájmy a volnočasové aktivity: historie, literatura, cestování, natáčení reportáží, 

upravování reportáží v počítači (stráví dost času sezením u počítače, udává, že 

po dlouhém sezení ho bolí záda – nebyl poučen o ergonomii práce a pracovního 

prostředí), hudba, zpívání. 

• Denní režim: nemusí dodržovat žádný režim, ráno vstane, věnuje se svým 

oblíbeným aktivitám, odpoledne odpočívá, jde na procházku, jede natáčet 

reportáž nebo se setká s přáteli. 

• Kompenzační pomůcky: slepecká skládací hůl, indikátor hladiny, telefon 

Ergones s hlasovým výstupem, počítač s odečítačem, rozlišovač bankovek. 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kognitivní funkce: 

• Chápání: rozumí zadaným instrukcím. 

• Řeč: plynulá, dobrá výslovnost, ulpívání na jednom tématu. 



 

41 

 

• Paměť: subjektivně nepociťuje problémy. 

• Pozornost: subjektivně nepociťuje problémy. Dokáže se soustředit na danou 

aktivitu. 

• Učení: je schopen naučit se novým dovednostem. 

• Orientace (osobou, místem, časem): plně orientován. 

• Sociální interakce: komunikující, spolupracující, rád poznává nové lidi, je 

v pravidelném kontaktu s lidmi. 

• Řešení každodenních problémů: dokáže vyřešit každodenní problémy, řekne si 

o pomoc. 

Čtení, psaní: umí číst i psát v Braillově písmu, zvládne se podepsat. 

Smysly: až na zrak všechny smysly nenarušené. 

Mobilita a lokomoce: klient zcela mobilní, při chůzi využívá skládací orientační hůl. 

Bolest: občasná bolest zad z dlouhého sezení u PC. 

Vyšetření horních končetin: 

• Dominance: pravák 

• funkční rozsahy pohybů: bez patologického nálezu. 

• svalová síla: vyšetřena orientačně - symetrická, bez patologického nálezu. 

• čití: vyšetřeno orientačně - bez patologického nálezu. 

• úchopy: všechny typy úchopů bez patologického nálezu, vázne fáze přiblížení 

(vzhledem ke zrakové vadě není zacílení přesné a tempo je zpomalené), 

předměty si dává blíže k tělu, aby nad nimi měl větší kontrolu a lépe se mu 

s nimi manipulovalo. 

Soběstačnost: 

pADL: byl proveden Barthel Index (BI), ve kterém klient získal 100 bodů (pásmo 

nezávislý). 

• Oblékání: obleče se sám, sladěnost oblečení moc neřeší – má převážně 

nakoupené kusy oblečení, které se k sobě hodí, COLOR test nemá, knoflíky a 

zipy zapne, tkaničky umí zavázat, ale raději nosí boty nazouvací nebo na suchý 
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zip (při náhlém rozvázaní tkaničky hrozí riziko pádu). Ve skříni má oblečení 

rozdělené dle typu. 

• Jedení a pití: nají se sám, využívá všechny typy příborů, maso nakrájí, nají se 

z hlubokého i mělkého talíře (preferuje hlubší), napije se sám ze všech typů 

nádob (hrneček, sklenička, lahev). Někdy využívá indikátor hladiny při nalévání. 

• Osobní hygiena: učeše se rukou – hřeben nevyužívá (má krátké vlasy), obličej 

umyje (má naučeno, kde je studená/teplá voda), zuby si zvládne sám bez 

problémů vyčistit (kartáček a pastu má na svém místě), se stříháním nehtů má 

potíže – stříhají mu je známí, vousy si oholí sám pomocí elektrického holicího 

strojku. 

• Koupání, sprchování: sprchuje se ve sprše bez dopomoci, ve sprše nemá madlo 

ani protiskluznou podložku, sprchový gel využívá i jako šampon, zvládne si 

nastavit ideální teplotu vody. 

• Kontinence moče a stolice: plně kontinentní. 

• Toaleta: zvládá bez pomoci, v novém prostředí je radši, když ho někdo 

doprovodí na místo, na toaletě se poté dokáže sám zorientovat. 

• Chůze po rovině: zvládá bez pádů, využívá orientační skládací hůl. 

• Chůze do schodů, ze schodů: zvládá bez problému sám, využívá i jezdící 

schody. 

iADL: byl proveden Test instrumentálních všedních denních činností (IADL), ve 

kterém klient získal 50 bodů (pásmo částečně závislý v IADL). Klient ztratil body 

v oblasti: vaření (5 bodů), domácí práce (0 bodů), praní (0 bodů) a nakupování (5 bodů). 

• Transport a orientace: z dopravních prostředků využívá autobus, vlak, 

tramvaj, metro pouze s doprovodem (má s metrem špatné zkušenosti), nové 

trasy chodí raději s někým (nejlépe vícekrát), naučené zvládá bez problémů sám. 

Při přecházení přechodu pro chodce se orientuje dle zvukového semaforu, nebo 

někoho poprosí o pomoc. Spoje, které využívá, si pamatuje, nové si sám 

nevyhledá (volá na informace, nebo kamarádům). Absolvoval kurz orientace 

(Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé – Dědina, 

o.p.s.). 

• Nakupování: potraviny - při nákupu v menším obchodě poprosí zaměstnance u 

pokladny, pokud se chystá do většího obchodu, zavolá dopředu na informace, 
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v kolik dorazí a jestli by mu někdo mohl pomoci s nákupem. Oblečení - pokud 

potřebuje nakoupit oblečení, vezme si s sebou doprovod. 

Drogerie a ostatní - pokud potřebuje něco koupit, zeptá se na pokladně. 

• Vaření: nevaří na sporáku (v domě má plynový – bojí se ho používat), pouze si 

dá něco ohřát do trouby nebo do mikrovlnky. Nikdy vařit nemusel, vařily za 

něho manželky. Nemá pravidelné stravovací návyky (jí jedno jídlo denně, někdy 

ani to ne, vysvětluje to tak, že samotnému mu nechutná jíst). 

• Domácí práce: dříve vykonávaly manželky. Umyje si po sobě nádobí, ostatní 

práce nevykovává.  Nyní s vykonáváním pomáhá kamarádka. 

• Praní prádla: nikdy nezkoušel, dříve vykonávaly manželky. S praním nyní 

pomáhá kamarádka. 

• Ovládání ostatních elektrospotřebičů: využívá varnou konvici. 

• Informační a komunikační technologie, příslušenství: dotykový telefon od 

firmy Ergones s hlasovým výstupem, umí napsat SMS, přijmout a položit hovor, 

vyhledat si kontakt v telefonu, společně s telefonem využívá i sluchátka 

k poslechu rádia. Pouští si i rádio klasické. Má svůj počítač s odečítačem. Umí 

pracovat s internetem (vyhledat si informace, psát maily). Má program na 

úpravu audionahrávek, ve kterém zpracovává své reportáže. Umí vypálit audio 

na CD. Využívá USB. 

• Užívání léků: léky nepobírá. 

•  Manipulace s penězi: ví, jaké peníze má v peněžence. Kovové mince pozná po 

hmatu. Při placení dá prodavači peníze, ať si vybere částku. Rozlišovač 

bankovek využívá jen občas, platí i kartou. Internetové bankovnictví nevyužívá, 

má jen nastavené trvalé příkazy. Zvládne si rozplánovat rozpočet. 

• Doručování pošty: pošta chodí do schránky, vždy poprosí známé o přečtení. 

• Vyřizování záležitostí na úřadě: vyřizuje sám nebo s doprovodem. 

Silné stránky klienta: klient je soběstačný téměř ve všech oblastech, ve kterých 

potřebuje, je motivovaný, aktivní, má přátele, kteří mu v případě nutnosti pomůžou. 

Nebojí se komunikovat s lidmi, dokáže si tak zařídit spoustu potřebných věcí. 

Slabé stránky klienta: nemá pevné rodinné zázemí, nemá pevný denní režim, je 

nezaměstnaný, nemá vyváženou a pravidelnou stravu, těžce snáší, že nemá partnerku 

(občas kvůli tomu má úzkostné stavy), z dlouhého sezení u počítače ho někdy bolí záda. 
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Cíle klienta: najít si nový byt a naučit se v něm samostatně fungovat, založit si své 

vlastní webové stránky, kde by zveřejňoval své nahrávky a uživatel by web mohl 

podpořit dobrovolným příspěvkem, naučit se ostříhat si nehty na rukou, zmírnit bolest 

zad během dlouhého sezení u počítače, najít si partnerku (udává, že toto je jeden 

z největších cílů). 

Závěr z vyšetření 

Klientovi (42 let) byly po narození spáleny sítnice v inkubátoru, proto je od mala 

úplně nevidomý. Docházel do internátní speciální mateřské a základní školy, dále 

internátní speciální základní školy. Na střední škole studoval obor polytechnika pro 

nevidomé. Dříve se živil prodáváním časopisů. Nyní nemá zaměstnání a tento stav mu 

vyhovuje. Finančně je soběstačný. Bydlí momentálně sám v bytě, kde je naučený 

samostatně fungovat. V okolí nynějšího bydliště bydlí známí, kteří jsou ochotni mu se 

vším pomoci. Klient se pohybuje pomocí skládací orientační hole. Ke zhodnocení 

pADL byl proveden Barthel Index (BI), ve kterém klient získal plný počet bodů (100). 

Jediné, s čím klient údajně má problém je ostříhání si nehtů. Rád by se naučil ostříhat si 

sám nehty na rukou. Ke zhodnocení iADL byl proveden Test instrumentálních všedních 

denních činností (IADL), ve kterém klient získal 50 bodů (pásmo částečně závislý 

v IADL). Klient ztratil body v oblasti: vaření (5 bodů), domácí práce (0 bodů) a praní 

(0 bodů), nakupování (5 bodů). Orientačně bylo provedeno vyšetření funkce horních 

končetin a kognitivních funkcí, ani v jedné položce nebyl shledán patologický nález. 

Mezi zájmy klienta patří například historie, cestování, natáčení a následné upravování 

reportáží. Upravováním reportáží stráví dost času sezením u počítače, údajně ho po 

delším sezení bolí záda. Nebyl nikdy poučen o ergonomii práce a pracovního prostředí. 

Klient je po většinu času v dobré náladě, ale občas má úzkostné stavy, protože těžce 

snáší, že nemá partnerku. Udává, že najít si partnerku je jeden z jeho současných 

největších cílů. 

Stanovení cílů a plánů ergoterapie 

Krátkodobý cíl č. 1: klient si do jednoho měsíce zvládne sám ostříhat nehty na rukou. 

• plán: 

a) vybrat vyhovující nástroj na stříhání nehtů (nůžky/kleště/pilník, velikost, 

tvar) 
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b) naučit se nástroj ovládat 

c) trénovat postup úpravy nehtů 

• návrh a provedení terapie: 

a) seznámit klienta s možnými nástroji (vysvětlit, jak fungují; možnost si je 

osahat) 

b) vyzkoušet ovládání různých nástrojů (například ustříhnout tvrdý papír ve 

tvaru nehtu a porovnat, s jakým nástrojem se klientovi lépe manipuluje) 

c) s vybraným nástrojem zkusit upravit svůj vlastní nehet 

stupňování směrem dolu: 

a) verbální a taktilní guiding 

Krátkodobý cíl č. 2: uskutečnit návštěvu ergoterapeuta v reálném pracovním prostředí 

klienta, v rámci které bude klientka poučena o zásadách ergonomie práce a pracovního 

prostředí, a následně dle těchto zásad pracovní prostředí zhodnoceno a upraveno. 

• plán č. 1: seznámit klienta o následujících zásadách: 

a) jak správně sedět u počítače (výška stolu by měla být stejná s výškou loktů, 

držení loktů při těle, nadloktí a předloktí společně svírají úhel 90°, stehno 

s lýtkem společně svírají úhel 90°, chodidlo by mělo být celou dobu 

položené na podlaze a svírat s lýtkem také 90°, zadek by měl být co nejvíce 

vzadu, záda vzpřímená a uši, ramena, boky v jedné rovině, nohy by měly jít 

natáhnout a mít tedy dostatečný prostor 

b) důležitost zařazovat přestávky a rozcvičky během sezení u počítače a měnění 

pozic během sezení (pravidelně střídat polohu na židli – zakloněná, rovná, 

předkloněná poloha, každých 60 minut se projít a protáhnout, přestávka stačí 

na 5 minut, zařadit cviky jako – proplést prsty a dlaně vytočit vzhůru nad 

hlavu, úklon s nataženou paží střídavě na každou stranu, střídat stoj na 

patách a na špičkách, opřít se dlaněmi o bedra a pomalu se zaklonit atd. 

• návrh a provedení terapie: 

a) vysvětlit klientovi obecné zásady, a nechat ho, aby předvedl, jak by zásady 

provedl 

b) po chvíli požádat o samostatné zopakování a předvedení zásad, a zjistit, zda 

si pokyny byl schopen zapamatovat 
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stupňování směrem dolů: 

a) pokud by klient nebyl schopen předvést instrukce, terapeut mu může nastavit 

do požadované polohy nebo slovně navést 

b) pokud by klient měl problém se zapamatováním, využít například 

mnemotechnické pomůcky pro zapamatování si všech zásad, či si postup 

například nahrát na záznamník 

 

• plán č. 2: během hodnocení a úprav se soustředit na následující body: 

a) výška pracovního stolu (pokud stůl není nastavitelný, obecně platí, že výška 

stolu by měla být zhruba 72 cm, u menších žen je tato výška o pár centimetrů 

nižší, předpaží a předloktí by mělo svírat úhel 90° 

b) židle a její nastavení (židle by měla mít pevnou konstrukci, aby byla stabilní 

a ne kývající se, stehno s lýtkem by měl svírat úhel 90°, kotník s lýtkem také 

90°, chodidla by měly být opřeny o podlahu – pokud nohy nedosáhnou na 

podlahu, můžeme chodidla něčím podložit, také můžeme doporučit koupi 

ergonomické židle 

c) klávesnice (měla by být v místě dosahu - u mužů je oblast dosahu přibližně 

50 cm, u žen přibližně 44 cm) 

• návrh a provedení terapie: zhodnotit, popřípadě i upravit pracovní prostředí 

klienta a doporučit koupi pomůcek – například ergonomické židle. 

Doporučení 

Klient je momentálně nezaměstnaný. Tento stav mu sice vyhovuje, přesto bych 

doporučila do terapie zařadit představení možnosti ergodiagnostiky, která by klientovi 

mohla pomoci naleznout vhodnou práci. Dále klient udává, že má v plánu se stěhovat 

do jiného bytu. Pokud by si zařizoval nové bydlení, doporučila bych konzultaci 

s ergoterapeutem, který by klientovi pomohl vytvořit bezbariérové prostředí. 

V neposlední řadě si myslím, že by bylo vhodné navštívit psychologa, který by klientovi 

pomohl s jeho úzkostnými stavy, které mívá z důvodu, že nemá partnerku. 
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3.4 Leták – Ergoterapie v oblasti péče o nevidomé osoby 

Vytvořený leták shrnuje základní informace o působnosti ergoterapeuta v oblasti 

péče o nevidomé. Primárně je určený pro ostatní profese. Může tak pomoct například 

pracovištím, která se touto cílovou skupinou zabývají, v rozhodování o zaměstnání 

ergoterapeuta. Leták také může posloužit jako propagační materiál pro rodinné 

příslušníky nevidomých. Jeho grafickou verzi uvádím v příloze č. 5. 

3.5 Výsledky 

V praktické části bakalářské práce jsem zpracovala 5 kazuistik. Zde shrnuji o 

jednotlivých klientech nejdůležitější informace, týkající se oblastí, které měly vliv na 

jejich soběstačnost. Zároveň uvádím návrhy ergoterapeutické intervence, a na závěr 

shrnutí, které z kazuistik vyplynulo. 

Kazuistika č. 1 

Muž (42 let) je od mala úplně nevidomý, neboť mu po narození spálili sítnice 

v inkubátoru. Během života se naučil využívat kompenzační strategie, díky kterým je 

navzdory zrakovému postižení schopen samostatně fungovat v běžném životě. Je zvyklý 

využívat hmat jako svůj dominantní smysl. S vykonáváním některých ADL mu 

vypomáhají přátelé (vaření, domácí práce, praní, stříhání nehtů). Jediné, co by se chtěl 

samostatně ještě během života naučit, je ostříhat si samostatně nehty na rukou. Klient je 

zcela mobilní, k chůzi využívá orientační skládací hůl. Práci nemá, není pro něj 

momentálně prioritou. Bydlí sám v bytě, ve kterém se zvládne samostatně pohybovat. 

Plánuje se ale přestěhovat. Klient dříve pracoval, nyní je však bez práce a tato situace 

mu vyhovuje. Rád tráví čas natáčením reportáží v různých lokalitách České republiky a 

jejich následném upravování v počítači. Sezením u počítače stráví poměrně hodně času. 

Udává, že z tohoto důvodu ho bolívá v bederní oblasti zad. Klient bere svou situaci 

s nadhledem, ale občas se u něho objevují úzkostné stavy z důvodu, že nemá 

momentálně partnerku. 

Ergoterapeutická intervence: 

• trénink ADL (stříhání nehtů) 

• návrh bezbariérové prostředí v novém bytě klienta, do kterého se plánuje 

přestěhovat 
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• edukace o ergonomii práce a pracovního prostředí (ulevení od bolesti v bederní 

oblasti páteře) 

• doporučení návštěvy psychologa (pomoc s úzkostnými stavy z důvodu, že nemá 

partnerku) 

• doporučení absolvování ergodiagnostiky 

Kazuistika č. 2 

Žena (19 let) od narození prakticky nevidomá na základě morning-glory 

syndromu. Během života se naučila díky kompenzačním strategiím být co nejvíce 

soběstačná. Je schopna využívat zbytky zraku například k orientaci v prostředí. Když se 

hodně zaměří a předmět je kontrastně odlišen od prostředí, dokáže rozeznat tvar, barvu 

předmětu a předmět najít. Přesto je zvyklá hmat využívat jako svůj dominantní smysl. 

Klient je zcela mobilní, pohybuje se pomocí orientační skládací hole. Bydlí s rodinou. 

V domě je zvyklá fungovat a pohybovat se samostatně. Téměř ve všech ADL je 

soběstačná, některé ADL ale vykonává spíše rodina (vaření, domácí práce, praní). Ráda 

by v domácnosti více vařila, její matka se o ní však bojí a k vaření jí nechce pouštět. 

Klientka se chystá na univerzitu do jiného města, proto si bude muset zařizovat nové 

bydlení. Ráda by se naučila samostatně prát a vykonávat domácí práce, aby byla 

v novém bydlení samostatná. Také by se v budoucnu ráda naučila nalíčit. 

Ergoterapeutická intervence: 

• práce s rodinou (rozhovor s rodinnými příslušníky ohledně důležitosti nechat 

klientku činnosti samostatně provádět) 

• doporučení vhodného kurzu (líčení, domácí práce) 

• návrh bezbariérového prostředí v novém bytě klientky 

• edukace o ergonomii práce a pracovního prostředí (prevence před přetěžováním 

těla během studijních povinností na univerzitě) 

Kazuistika č. 3 

Klientka (83 let) je prakticky nevidomá na základě stařecké makulární 

degenerace sítnice. Zhoršení zraku začala pociťovat před třemi lety, do té doby neměla 

žádné zrakové potíže. Klientka zrak stále využívá jako svůj dominantní smysl. Pokud 

má nový předmět v ruce, raději se na něj zaměří zrakem, než aby ho pečlivě analyzovala 

dle hmatu. Zrak má postižený zejména v centrálním poli, proto při snaze zrakově 
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registrovat musí mít předmět v zachovalém periferním poli. Klientka je zcela mobilní, 

pohybuje se pomocí pojízdného chodítka. Nebydlí ve svém vlastním bytě, ale v zařízení 

pro zrakově postižené, kde má zajištěnou neustálou péči. V tomto zařízení je klientka od 

té doby, co se jí začal zhoršovat zrak. Vzhledem k pobytu v zařízení, ve kterém má 

zajištěnou celodenní péči, nepotřebuje vykonávat samostatně všechny položky ADL. 

Z ADL se naučila se vykonávat hlavně personální, neboť velkou část instrumentálních 

za klientku vykonává personál. Ráda by se naučila na mobilu vytočit telefonní číslo. U 

klientky se začínají objevovat deficity kognitivních funkcí, hlavně v oblasti krátkodobé 

paměti, a občas se objevují také emoční lability. 

Ergoterapeutická intervence: 

• nácvik skenování prostoru 

• trénink ADL (telefonování) 

• výběr kompenzační pomůcky (telefon) 

• trénink kognitivních funkcí 

• kondiční cvičení 

• trénink jemné motoriky 

• doporučení návštěvy psychologa či psychiatra (z důvodu objevování emočních 

labilit) 

Kazuistika č. 4 

Klient (62 let) do půl roku života prý ještě reagoval na světlo, poté se jeho stav 

zhoršil a stal se úplně nevidomým. Příčina zrakové vady je neznámá. Během života se 

naučil díky kompenzačním strategiím být co nejvíce soběstačný. Hmat je zvyklý 

využívat jako svůj dominantní smysl. Klient je zcela mobilní, pohybuje se pomocí 

orientační skládací hole. Téměř ve všech ADL je soběstačný. Některé z ADL v životě 

nikdy nemusel provádět, neboť je za něj vykonávali rodinní příslušníci (vaření, domácí 

práce, praní). Klient je v předčasném starobním důchodu. Od roku 2016 bydlí v zařízení 

pro zrakově postižené, kde má zajištěnou celodenní péči. Klient má lehce zhoršenou 

krátkodobou paměť, chtěl by ji trénovat. Dále by se chtěl udržovat v dobré kondici. 

Ergoterapeutická intervence: 

• trénink kognitivních funkcí 

• kondiční cvičení 
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Kazuistika č. 5 

Klientce (32 let) byly po narození spáleny sítnice v inkubátoru, proto je od mala 

úplně nevidomá. Během života se naučila díky kompenzačním strategiím být co nejvíce 

soběstačná. Hmat je zvyklá využívat jako svůj dominantní smysl. Klientka je zcela 

mobilní, pohybuje se pomocí orientační skládací hole. Téměř ve všech ADL je 

soběstačná. Samostatně nevykonává domácí práce (platí si paní na úklid), ráda by ale 

šla na kurz, kde by se to naučila. Také by se chtěla naučit nalíčit a zlepšit se ve vaření. 

Klientka bydlí sama v bytě, kde je naučená samostatně fungovat. Má sedavé 

zaměstnání, kdy stráví hodně času za počítačem. Udává, že z dlouhého sezení jí bolívá 

v bederní oblasti zad. 

Ergoterapeutická intervence: 

• poučení o ergonomii práce a pracovního prostředí (ulevení o bolesti v bedrech) 

• doporučení vhodného kurzu (líčení, domácí práce, vaření) 

Shrnutí 

Soběstačnost klientů se od sebe odlišovala na základě několika faktorů: 

Věk: v porovnání s osobami ve starším věku, osoby v mladším věku využívají pro svou 

soběstačnost častěji moderní technologie. U osob staršího věku se objevují lehké 

kognitivní deficity (zhoršená krátkodobá paměť, pozornost). 

Pohlaví: ženy se snaží být soběstačné ve všech ADL. Pro muže není tolik důležité, aby 

se naučili samostatně vařit, vykonávat domácí práce či prát – tyto aktivity za ně vykoná 

někdo jiný. 

Doba vzniku zrakového postižení: klienti, kteří se narodili jako nevidomí, či přišli o 

zrak krátce po narození, naučili se svou ztrátu kompenzovat a jsou téměř soběstační. 

Jsou zvyklí využívat hmat jako svůj dominantní smysl. Oproti tomu klienti, kteří se stali 

nevidomými až v průběhu života, nemají vytvořené kompenzační strategie na všechny 

položky ADL a musí se s vyloučením zraku naučit vykonávat všechny činnosti, které 

pro ně dříve byly zcela automatické. 

Stupeň zrakového postižení: klienti, kteří jsou úplně nevidomý, jsou zcela odkázáni na 

využívání zbylých smyslů (především na hmat a sluch). Klienti, kteří jsou prakticky 
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nevidomý, mohou využívat i zbytky zraku. Díky tomu se mohou lépe orientovat 

v prostředí (např. dokáží odlišit světlou místnost od tmavé, vidí obrysy překážek) a 

mohou využít zbytky také při manipulaci s předmětem. Důležité je, vyšetřit si zbylé 

zachovalé funkce, jako zorné pole, zraková ostrost, rozlišení světla a tmy, a dle toho 

následně upravit prostředí, předměty, pomůcky, aby zapojení zraku mohlo být co možná 

největší. Tyto úpravy zahrnují například zvětšení písma, využívání kontrastů, umístění 

předmětu do zachovalé oblasti zorného pole. 

Bytová situace: pokud klient bydlí sám, je odkázaný naučit se vykonávat všechny ADL 

samostatně, popřípadě někoho požádat o pomoc. V případě, že klient sdílí domácnost 

s ostatními členy rodiny, nemusí nutně samostatně vykonávat všechny ADL. Klienti, 

kteří bydlí v sociálním zařízení s čtyřiadvacetihodinovou péčí, nemusí vykonávat 

samostatně několik položek ADL, neboť je za ně provádí personál. Žádný z klientů 

neudával problémy s bariérami v jejich současné domácnosti. Pokud klient bydlí 

domácnosti delší domu, je naučen se v ní pohybovat a fungovat v ní. 

Zaměstnání: pro některé klienty práce není prioritou a vystačí si s finanční podporou 

od státu. 

Volnočasové aktivity: nevidomí v ČR mají možnost provádět volnočasové aktivity, 

jako například čtení v Braillově písmě, poslouchání audioknih, surfování po internetu, 

sportování (kuželky, jízda na tandemovém kole). 

Kompenzační pomůcky: na českém trhu je možné nalézt velké množství 

kompenzačních pomůcek pro nevidomé, díky kterým jsou nevidomí schopni samostatně 

vykonávat většinu položek ADL. Přesto jsou některé oblasti ADL, které nevidomí 

samostatně bez pomoci druhé osoby vykonávají s obtížemi. Mezi tyto oblasti patří 

především domácí práce a nakupování. 

K těmto závěrům jsem došla na základě vypracování pěti kazuistik, není tudíž 

možné závěry zobecnit na celou populaci. I přes tuto skutečnost je možné získané 

informace použít při práci s klienty se zrakovým postižením. S tím, že je nutné 

respektovat individuální rozdíly mezi klienty.  
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4 DISKUZE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role ergoterapie u 

dospělých nevidomých osob v České republice v oblasti soběstačnosti. Většina lidí se 

zrakovým postižením je starší 50 let a téměř 80 % osob, které jsou starší 75 let, má 

těžké zrakové problémy (Růžičková, 2015; WHO, 2020), proto je má práce zaměřena 

právě na dospělé osoby. K napsání práce na toto téma mě inspiroval můj dlouholetý 

nevidomý známý, neboť z rozhovorů s ním mne napadaly možnosti ergoterapeutických 

intervencí, které by mohly zlepšit jeho rehabilitační péči (nalezení práce, 

bezbariérovost). Zajímala jsem se proto, zda se ergoterapeuti touto problematikou 

zabývají více do hloubky. Před zahájením sběru dat do praktické části této práce byla 

provedena rešerše literatury věnující se problematice osob se zrakovým postižením 

v českém a anglickém jazyce. Nalezením relevantních odborných zahraničních článků, 

například v databázi EBSCOhost a Google Scholar, bylo potvrzeno, že v zahraničí se 

ergoterapeuti této problematice věnují. Oproti tomu při vyhledávání českých zdrojů 

ohledně ergoterapeutické intervence u dospělých nevidomých se mi nepodařilo pomocí 

klíčových slov naleznout mnoho zdrojů. Pouze zmínky ohledně kompenzačních 

pomůcek pro nevidomé uvádí Švestková et al. (2013) ve své publikaci. Oproti zahraničí, 

v ČR není ani běžné, aby ergoterapeut s touto cílovou skupinou pracoval. Česká 

asociace ergoterapeutů (2020) v seznamu pracovišť neuvádí žádné pracoviště, které by 

se specializovalo na nevidomé. Očekávám ale, že pokud bych oslovila všechny 

ergoterapeuty v ČR, podařilo by se mi dohledat některé ergoterapeuty, kteří pracují 

s dospělými nevidomými. Také očekávám, že ergoterapeut v ČR se častěji než 

s dospělými nevidomými setká s nevidomými dětmi, u kterých je zrakové postižení 

součástí kombinovaného postižení. Je možné, že důvodem, proč v ČR není běžné, aby 

ergoterapeut pracoval s touto cílovou skupinou, je dosud malé povědomí o této profesi, 

málo dostupné česky psané literatury na toto téma, či fakt, že v ČR je obecně malé 

množství ergoterapeutů. 

Rehabilitační péči o zrakově postižené dospělé v ČR poskytují především 

sociální zařízení jako například Tyfloservis o.p.s., TyfloCentrum o.p.s., Okamžik z. ú., 

SONS a Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 

Snažila jsem se zjistit, převážně jaké odborníky tyto organizace sdružují. Z jejich 

webových stránek vyplývá, že nejčastější pozice jsou sociální pracovník a speciální 

pedagog. Oslovila jsem taktéž paní ředitelku z Pobytovévo rehabilitačního a 
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rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina o.p.s., které jsem se ptala, zda by mi 

mohla sdělit, jaké vzdělání mají nejčastěji zaměstnanci u nich v zařízení. Uvedla, že 

nejčastěji u nich zaměstnanci mají absolvovaný rekvalifikační kurz, a jen po málu je 

někdo vystudovaný sociální pracovník. Ergoterapeuta v zařízení nemají, ale ráda by 

nějakého zaměstnala. 

Vzhledem k vypracování praktické části práce jsem přemýšlela, jak více 

proniknout do této problematiky a osobně se více seznámit s nevidomými. Neboť jsem 

na žádné praxi neměla možnost vyzkoušet si pracovat se zrakově postiženou osobou a 

osobně jsem se blíže potkala pouze s mým nevidomým známým, snažila jsem se spojit 

s některými sociálními zařízeními, které patří v ČR k těm nejznámějším. Oslovila jsem 

tedy Tyfloservis o.p.s., TyfloCentrum o.p.s., SONS. Očekávala jsem, že zejména 

s těmito organizacemi budu spolupracovat, bohužel ani s jedním pracovištěm se mi 

nepodařilo spojit. Proto jsem se rozhodla účastnit se jako dobrovolník jedné sportovní 

akce, kterou pořádala organizace TJ Zora Praha z.s. Dále se mi podařilo spojit 

s organizací Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, 

o.p.s., kdy jsem měla možnost si prohlédnout centrum a zeptat se zaměstnanců na 

informace, které se týkají soběstačnosti nevidomých. Také jsem měla možnost 

spolupracovat s centrem Palata – Domov pro zrakově postižené, ve kterém pracuje 

jedna ergoterapeutka. Možnost vidět práci ergoterapeuta s touto cílovou skupinou mi 

velice pomohlo, neboť jsem získala náhled, v jakých všech oblastech ergoterapeut může 

působit. Konzultovala jsem s ní, zda existují pro ergoterapeuty standardy praxe 

(guidelines) pro práci s nevidomými. Uvedla, že si toho není vědoma. V praxi využívá 

spíše vlastní materiály a vyšetření, neboť ty česky psané se jí nepodařilo dohledat. 

V rámci praktické části jsem zpracovala pět kazuistik. Snažila jsem se vybrat 

různorodou skupinu osob, na které bych mohla ukázat širokou působnost ergoterapeuta, 

neboť dle Barney et al. (2016) ergoterapeut může u nevidomých díky své široké 

působnosti působit v oblasti fyzické, kognitivní, psychologické a sociální. Stanovila 

jsem si kritéria, dle kterých jsem klienty vybírala. Mezi tato kritéria patří: pohlaví, věk, 

délka trvání postižení, stupeň zrakového postižení, Ukázalo se, že některá kritéria 

zásadně ovlivňují následnou práci s nevidomým. Autoři (Kimplová a Kolaříková, 2014; 

Michálek et al., 2010; Schindlerová, 2007) se shodují, že při práci se zrakově 

postiženým je potřeba znát, jak dlouho je klient nevidomý, což se potvrdilo i během mé 

praxe. Pokud je klient nevidomý od mala, prošel si již systémem služeb pro děti a 
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dospívající se zrakovým postižením, zrakové postižení vnímá jako přirozené a naučil se 

již alespoň v jisté míře fungovat samostatně. Orientuje se v systému sociálních služeb, 

je zvyklý využívat hmat jako dominantní smysl, většinou zná Braillovo písmo a umí 

využívat kompenzační pomůcky pro nevidomé. Nevýhodu naopak může představovat 

nedorozumění v komunikaci, neboť nevidomý nemusí zcela chápat význam některých 

slov a pokynů, zejména jsou-li spojeny s gestem, mimikou, pohybem. Oproti tomu 

člověk později osleplý má dle Michálka et al. (2010) a Schindlerové (2007) z doby, kdy 

ještě viděl, umí si lépe představit známé prostředí a orientovat se v něm. Nevýhodou ale 

je, že ztráta zraku může způsobit větší psychickou zátěž. Například Brouwer et al. 

(2005) a Barney et al. (2016) se shodují, že zrakové postižení může mít vliv na sociální 

izolaci a vznik deprese. Během mé praxe jsem také došla k názoru, který také udává 

Schindlerová (2007) ve své publikaci, že zrakově postižený v pozdějším věku také není 

zvyklý využívat hmat jako svůj převládající smysl a může mít problém ovládat 

kompenzační pomůcky. Dalším důležitým kritériem pro práci s klientem, které je 

potřeba znát, je stupeň zrakového postižení. V ČR se v praxi nejčastěji uvádí dělení 

nevidomosti na praktickou a úplnou (Růžičková, 2015). Zajímá nás tedy to, zda má 

člověk se zrakovým postižením zachované zbytky zraku, a pokud ano, v jaké míře. 

Jedná se především o možnosti využití zbylých zachovalých funkcí, jako zorné pole, 

zraková ostrost, rozlišení světla a tmy. Tyto funkce by si ergoterapeut před zahájením 

terapie měl vyšetřit (Barney et al., 2016). Na základě odlišností v zachovalých 

zrakových funkcích se tvoří rozmanitá skupina nevidomých, kdy těžko najdeme dvě 

osoby, které by viděly identicky. I přesto, že funkce zraku je nezvratná, udává se, že 

každý stupeň zachovalého zraku je velmi cenný pro soběstačnost zrakově postiženého, 

neboť nevidomí mohou zbytky zraku využít například alespoň k hrubé orientaci 

v prostoru, či rozeznají obrysy kontrastně odlišených předmětů (Schindlerová, 2007). 

Ztráta zraku způsobuje v životě velikou změnu, neboť osobám s těžkým 

zrakovým postižením neumožňuje vykonávat běžné aktivity a obvykle se u těchto osob 

vyskytují obtíže s vykonáváním všedních denních činností (ADL). Proto jsem tuto práci 

zaměřila právě na soběstačnost. Dle Brouwera et al. (2005) soběstačnost nevidomých 

ovlivňuje i prostředí, ve kterém se pohybují, a také fakt, zda jsou zaměstnaní, či nikoliv. 

Proto se v práci věnuji i těmto tématům. Nepostradatelnou úlohu pro soběstačnost 

zrakově postižených mají kompenzační pomůcky a asistivní technologie (Michálek, 

2010; Schindlerová, 2007). Vzhledem k tomu, že se asistnivní technologie v dnešní 
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době začínají velice rychle vyvíjet, můžeme na trhu nalézt velké množství pomůcek. 

Proto je potřeba mít o kompenzačních pomůckách a asistivních technologiích aktuální 

přehled, a vybrat tak pro klienta tu nejvhodnější. Krivošíková (2011) uvádí, že výběr 

vhodné pomůcky je výsledkem společné domluvy mezi pacientem, jeho rodinou a 

ergoterapeutem. Výběr by měl probíhat na základě podrobného vyšetření pacienta, 

popřípadě zhodnocení jeho domácího prostředí. Také by se během rozhodování mělo 

zvážit několik kritérií, například kde bude nevidomý pomůcku využívat, zda jí zvládne 

samostatně ovládat, prostřednictvím jakého smyslu bude nevidomý pomůcku využívat 

(převážně sluch, hmat). Dalším důležitým kritériem je, zda je pomůcka jednoúčelová, či 

více účelová. Vzhledem k tomu, že nevidomí využívají kompenzační pomůcky téměř ke 

každé položce ADL, je proto dobré mít při výběru také na paměti, že někomu více 

vyhovuje pomůcka, která má vícero využití.  Ergoterapeut se nepodílí jen na samotném 

výběru, ale také na vyzkoušení pomůcky, nácviku jejího používání, na úpravě a 

v neposlední řadě na zajištění pomůcky nebo prostředku (Krivošíková, 2011). V oblasti 

nevidomosti je nácvik používání pomůcky důležitý, neboť nevidomý může mít problém 

s představou, jak pomůcka má správně fungovat. Pomůcky pro nevidomé jsou na 

českém trhu běžně k dostání. Seznam tradičních pomůcek je možné nalézt například na 

stránkách www.galop.cz, www.pomucky.centrumpronevidome.cz a 

www.is.braillnet.cz. Tyto tradiční pomůcky se nevidomým doporučují i v zahraničí, 

například na stránkách www.independentliving.com. Mezi tyto pomůcky patří například 

ColorTest, komunikační technologie s odečítačem, párovač ponožek, pomůcky 

s hlasovým či hmatovým výstupem, lupy, a další. I přes velké množství kompenzačních 

pomůcek na trhu se však dle výsledků mé praktické části práce nevidomí stále setkávají 

s oblastmi ADL, které jim činí problémy. Mezi tyto oblasti patří domácí práce a 

nakupování. Při vyhledávání pomůcek specificky pro oblast domácích prací se mi 

nepodařilo dohledat dle klíčových slov žádné pomůcky, které by nevidomému umožnily 

vykonávat samostatně domácí práce. Pouze jsem narazila na praktické tipy 

kompenzačních strategií, jak nevidomý může zvládat úklid domácnosti (Schindlerová, 

2007). Při vyhledávání pomůcek pro nakupování se mi podařilo dohledat speciální brýle 

na nakupování Third Eye, které v ČR nejsou doposud k dostání (Zientara, 2017) a brýle 

OrCam MyEye, které jsou na českém trhu dostupné. Brýle nevidomému přečtou, na co 

se zrovna dívá, a může je tak využít například na přečtení popisu zboží v obchodě. 

Bohužel cena těchto brýlí se pohybuje okolo 130 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že 

http://www.galop.cz/
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pomůcka je na trhu nová, není momentálně možné si zažádat o příspěvek na Úřadu 

práce. Je proto otázkou, zda je reálné, aby každý nevidomý tuto pomůcku v současné 

době vlastnil (Šnyrych, 2018). 

Dle Schindlerové (2007) kromě kompenzačních pomůcek je potřeba v oblasti 

soběstačnosti nevidomých myslet i na označování věcí, neboť nevidomí potřebují 

bezpečně poznat, se kterou věcí v daný moment manipulují. Existuje několik možností, 

dle kterých je možné předměty rozeznat, například rozpoznávání dle hmatu, sluchu, 

čichu, váhy, umístění, či za pomoci označení konturovací pastou, nalepovací štítky 

PenFriend či nalepovacích etiket „Sherlock.“ Pokud má klient zachovalé zbytky zraku a 

má zachovalý barvocit, je dobré využívat také kontrastních barev. 

Při vyhledávání hodnocení, specificky určeného pro zhodnocení soběstačnosti 

nevidomých, se mi na základě klíčových slov nepodařilo dohledat žádné takové 

hodnocení, české, ani zahraniční. V praxi je možné využít hodnocení, které jsou běžně 

v ČR využívány, neboť k jejich vyplnění není potřeba zrakové kontroly klienta. Stačí, 

pokud terapeut text klientovi přečte na hlas. Jedná se například o Barthel Index (BI), 

Funkční míru nezávislosti (FIM), Hodnocení instrumentálních ADL a Kanadské 

hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM). Pro mou praktickou část jsem využila ke 

zhodnocení personálních ADL klientů Barthel Index, ke zhodnocení instrumentálních 

ADL Hodnocení instrumentálních ADL. Pro příště bych do vyšetření zahrnula i aplikaci 

Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM), kdy by pacient sám zhodnotil 

rozsah svých potíží, jejich následný dopad na výkon a také svou spokojenost s výkonem 

(Yang et al., 2017). Je možné, že při testování mohlo dojít k ovlivnění získaných 

informací od klientů, neboť všem klientům nemuselo být příjemné prostředí, ve kterém 

jsme se nacházeli. Se třemi klienty vyšetření probíhalo v kavárně, se dvěma klienty 

v ergoterapeutické místnosti u ergoterapeutky, se kterou jsem spolupracovala. Vliv také 

mohl přinést fakt, že během vyšetřování jednotlivých položek ADL jsem se pouze 

tázala, zda klient položku provede, či ne, ale nepožadovala jsem vždy praktickou 

ukázku. Toto by ale bylo možné za předpokladu, že by vyšetření probíhalo v domácím 

prostředí klientů, kde mají u sebe všechny kompenzační pomůcky, které během dne 

využívají. Klientům však bylo příjemnější setkat se mimo domov. Protože 

s narůstajícím věkem přibývá i výskyt kognitivních deficitů (Dawes et al., 2019; Heyl, 

2012), ve dvou případech, kdy jsem vyšetřovala klienty staršího věku, jsem použila i 

hodnocení kognitivních funkcí u nevidomých. Autoři (Lin et al., 2004; Whitson et al., 
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2007) se shodují, že u starších nevidomých dospělých je obzvláště důležité vyšetřit si 

kognitivní funkce, neboť výskyt kognitivních deficitů je častější u lidí se zrakovým 

postižením než u lidí bez zrakové vady. Dle Whitsona et al. (2007) dokonce koexistence 

zrakového postižení a kognitivních funkcí vede trojnásobně až šestinásobně k větším 

obtížím s mobilitou a vykonáváním ADL. Při vyhledávání možného použitelného testu, 

který ergoterapeut ve své praxi u nevidomých může využít, jsem nalezla Montrealský 

kognitivní test (Montreal Cognitive Assessment), jehož verze je upravena i na verzi pro 

nevidomé (MoCA-BV). Také jsem nalezla verzi Krátké škály mentálního stavu (Mini 

Mental State Examination) pro nevidomé (MMSE-BV). Z těchto původních testů byly 

vyňaty úkoly, k jejichž provedení bylo zapotřebí zraku. Všechny zbylé úkoly ve verzi 

pro nevidomé jsou identické s původní verzí (Gervais et al., 2017; Dawes et al., 2019; 

Bullock et al., 2012). V ČR ergoterapeuti nemají k dispozici žádné testy na vyšetření 

kognitivních funkcí pro nevidomé. MoCA-BV ani MMSE-BV dosud do českého jazyka 

nebyly přeloženy. Je ale možné test provést, pokud zadávající podle anglické verze 

vybere ty samé úkoly, které jsou do češtiny přeložené. Pro svou práci jsem využila test 

MoCA-BV, neboť je volně dostupný. Oproti tomu na test MMSE-BV je potřeba licence 

(Gervais et al., 2017; Bullock et al., 2012). 

Každé kompletní vyšetření jednoho klienta trvalo přibližně tři hodiny s 

přestávkami. Myslím, že tato doba byla pro pacienty hraniční, ke konci bývali všichni 

unavení. Je možné, že pro klienty bylo těžké udržet sluchovou pozornost takovou dobu, 

neboť jak uvádí Růžičková (2015), udržet sluchovou pozornost je mnohem těžší než 

udržet pozornost zrakovou. Při přípravě na vyšetření nevidomého je dobré mít na 

paměti, že čas, za který je terapeut zvyklý s vidícími pacienty provést dané vyšetření, se 

u nevidomého může prodloužit, neboť je potřeba vše neustále komentovat. Je také 

důležité, aby terapeut zvolil vhodné tempo řeči a vyjadřoval se přesně (Kimplová, 

Kolaříková, 2014). 

Jak bylo výše zmíněno, soběstačnost nevidomých ovlivňuje i prostředí, ve 

kterém se pohybují (Brower et al., 2005). Ergoterapeut může lidem se zrakovým 

postižením navrhnout spoustu praktických změn a doporučení, týkajících se jejich 

prostředí (Department of Health & Human Service, 2020; American Occupational 

Therapy Association, 2020; Mc Grath, 2017). Tyto změny mohou zahrnovat například 

intenzitu osvětlení, využívání kontrastních barev v prostoru, odstranit předměty 

z častých tras, či domluvit si jasná pravidla s lidmi, se kterými nevidomý sdílí prostory. 
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Ergoterapeuti v ČR mají ke zhodnocení bariér prostředí k dispozici hodnocení 

SEMAFOR home (Smart Evaluation Methodology of Accessibility for Home). 

Přemýšlela jsem, že bych v praktické části toto hodnocení také použila, však po 

podrobnějším seznámení se s hodnocením jsem došla k závěru, že by v souvislosti se 

zhodnocením bezbariérovosti prostředí u nevidomých nepřineslo velké výsledky, neboť 

hodnotí především oblasti jako manipulační prostor v okolí dveří, šířka dveří, výška 

prahu, absence volného prostoru k ukládání kompenzačních pomůcek, umístění 

ovládacích prvků domácnosti (zásuvka, vypínač, alarm) (ILA, nedatováno). Tyto oblasti 

však nevidomým většinou problémy nedělají a je potřeba se soustředit na jiné. 

Využitelnost nástroje u nevidomých jsem také konzultovala s ergoterapeutkou 

z Asistence o.p.s., která má zkušenosti s tímto nástrojem, která také předpokládala, že 

by hodnocení nepřineslo relevantní výsledky. V zahraniční ergoterapeuti mohou ke 

zhodnocení bezbariérovosti u nevidomých využít hodnocení Evaluation of the Home 

Environment Assessment for the Visually Impaired (HEAVI), což je hodnocení, které 

slouží ergoterapeutovi pro zhodnocení rizika pádu v domácím prostředí u osob se 

zrakovým postižením. Pády postihují jednu třetinu dospělých nad 65 let ročně a u této 

věkové skupiny jsou hlavní příčinou fatálních zranění (Tromp et al., 2001). Jak studie 

ukázaly, úprava prostředí je ale významnou prevencí (Chase et al., 2018) Přeložení 

tohoto hodnocení do českého jazyka by tedy mohlo být přínosem pro ergoterapeutickou 

praxi v ČR. 

Další oblastí, které by se ergoterapeuti v ČR mohli více věnovat je zaměstnávání 

osob se zrakovým postižením. Dle Brouwera et al. (2005) je získání zaměstnání je 

důležitou součástí soběstačnosti nevidomého. S tímto názorem se ztotožňuje 

Bubeníčková (2014), která říká, že pracovní uplatnění zrakově postižených je krokem 

ke skutečné soběstačnosti. Dle ní jsou nezbytnými předpoklady pro uplatnění zrakově 

postižených osob na trhu práce zvládnutí následujících třech oblastí sociální 

rehabilitace: umět se sám o sebe postarat, zvládnout prostorovou orientaci jak 

v interiéru, tak v exteriéru a zvládat základy komunikace (čtení, psaní) a umět vyžívat 

kompenzační pomůcky. V roce 2001 byl proveden sociologický průzkum, ze kterého 

vyplynulo, že nevidomé ve své soběstačnosti nejvíce limituje právě uplatnění se na trhu 

práce. Druhé šetření o rok později ukázalo, že až 70 % těžce zrakově postižených osob 

v produktivním věku je nezaměstnaných (Bubeníčková, 2007). V praxi jsem se také 

setkala s několika klienty, kteří udávali, že mají problém s nalezení práce. Vzhledem 
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k tomu, že ergoterapeut se významně podílí na předpracovní a pracovní rehabilitaci a to 

tak, že zjišťuje a rozšiřuje pracovní možnosti jedince, podporuje a rozvíjí jeho pracovní 

schopnosti a pomáhá získávat nebo udržet původní zaměstnání (Krivošíková, 2011), 

považuji ergoterapeuta za důležitého člena komplexní rehabilitace. Ergoterapie se 

v předpracovní rehabilitaci uplatňuje především v ergodiagnostice. Ergodiagnostika je 

komplexní psychosenzomotorické vyšetření pacienta, které zhodnocuje jeho pracovní 

potenciál. Všechny standardizované testy však nelze využít u nevidomého ani po 

modifikaci, neboť vyžadují dobrou zrakovou funkci (Jebsen-Taylor, Purdue-Pegboard, 

Lotca, pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho). Další hodnocení je 

možné provést s modifikací (dotazníky jako AMAS, WHO-DAS II, struktura dne, 

dotazník zájmů, sebehodnocení bolesti by šly nevidomému přečíst a dle jeho odpovědí 

vyplnit, přepsat do Braillova písma, nebo převést do digitální podoby). Vhodným 

nástrojem pro nevidomé by mohly být modelové činnosti, které obsahují úkoly 

identické nebo podobné běžným pracovním činnostem (např. úprava dokumentu ve 

Wordu) (Krivošíková, 2011; Úřad práce ČR, 2019; Svěcená, Sládková, 2019). 

Vzhledem k problematice vysoké nezaměstnanosti zrakově postižených osob by bylo 

přínosné, kdyby se ergoterapeut v ČR této oblasti více věnoval. Přínosem by bylo 

například uzpůsobit ergodiagnostické nástroje tak, aby byly použitelné i pro zrakově 

postižené osoby. Ergoterapeut se také věnuje poradenství volnočasových aktivit pro 

nevidomé (Department of Health & Human Service, 2020; American Occupational 

Therapy Association, 2020). Neboť je to téma poměrně rozsáhlé, v mé bakalářské práci 

se tímto tématem nevěnuji do hloubky, pouze zmiňuji, že ergoterapeut může působit i 

v této oblasti. V České republice nevidomí mají možnost využít knihoven pro nevidomé 

(audio knihy, knihy v Braillově písmě), surfovat po internetu díky odečítačům 

v elektronických zařízeních, hrát společenské hry upravené pro nevidomé, či si vybrat 

z mnoha sportů (showdown, zvuková střelba, lukostřelba, tandemová cyklistika, 

kuželky a další). 

V rámci praktické části jsem také vypracovala leták, který slouží k propagaci 

oboru ergoterapie v oblasti péče o nevidomé. Primárně je určený pro ostatní 

profesionály. Shrnuje klíčové informace o tom, co je ergoterapie, co může ergoterapeut 

nabídnout nevidomým a pro koho je ergoterapie vhodná. Leták tak má přispět k většímu 

ponětí role ergoterapie mezi odborníky a pomoct zařízením v rozhodování, zda 

zaměstnat ergoterapeuta. Vzhledem ke stručnosti a výstižnosti letáku by také bylo 
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možné ho využít jako informační materiál pro rodinné příslušníky nevidomých. Leták 

není primárně určen samotným ergoterapeutům. Pokud bych tvořila leták pro 

ergoterapeuty, musel by obsahovat podrobnější popis. Finální verzi letáku jsem 

konzultovala s ergoterapeutkou, se kterou jsem po dobu psaní mé práce spolupracovala. 

Požádala jsem jí o zpětnou vazbu, zda jí obsah informací přijde vzhledem k oboru 

relevantní. Leták jí přišel výstižný, a požádala mě, zda by ho nemohla využít 

k propagaci na webové stránky jejich zařízení. 
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5 ZÁVĚR 

Zrakové postižení se řadí mezi jedno z nejzávažnějších globálních problémů. 

Dle odhadů žije na světě 76 milionů nevidomých, a předpokládá se, že se stárnutím 

populace toto číslo i nadále poroste (WHO, 2020; VISION, 2020). Ztráta zraku 

způsobuje v životě velikou změnu, neboť osobám s těžkým zrakovým postižením 

neumožňuje vykonávat běžné aktivity. To vede ke snížení soběstačnosti a následné 

závislosti na okolí. Důležitým faktorem určujícím kvalitu života osob se zrakovým 

postižením je ucelená rehabilitace. (Brouwer et al., 2005; SONS ČR, 2020; Barney et 

al., 2016). 

Cílem práce bylo zjistit, jaká je role ergoterapie u nevidomých lidí v České 

republice v oblasti soběstačnosti. Dílčím cílem bylo vytvořit propagační materiál oboru 

ergoterapie u nevidomých osob.  Myslím, že cíle se mi podařilo naplnit, neboť tato 

práce přináší souhrnný pohled na problematiku nevidomých a ukazuje oblasti péče, ve 

kterých ergoterapeut může působit. V teoretické části jsou popsané možnosti intervence 

ergoterapeuta u dospělých nevidomých osob. Součástí praktické části je zpracováno 5 

kazuistik, na kterých je ukázáno, v jakých oblastech u nevidomých může ergoterapeut 

působit. Součástí praktické části je také vytvořený leták, sloužící k propagaci práce 

ergoterapeuta s touto cílovou skupinou. Leták je primárně určený pro ostatní profese, 

shrnuje proto základní informace o působnosti ergoterapeuta v oblasti péče o nevidomé. 

Může tak pomoct například pracovištím, která se touto cílovou skupinou zabývají, 

v rozhodování o zaměstnání ergoterapeuta. Leták také lze použít jako propagační 

materiál pro rodinné příslušníky nevidomých. 

Ergoterapeuti by měli být součástí komplexní rehabilitace nevidomých (Barney 

et al., 2016). V České republice však ergoterapeuti nejsou běžnou součástí 

interprofesních týmů, jako tomu bývá v zahraničí. Jejich roli zastávají pracovníci 

v sociálních zařízeních, věnující se zrakově postiženým osobám, jako například 

Tyfloservis o.p.s.. TyfloCentrum o.p.s., Okamžik z. ú., či SONS. Důvodem proč tato 

takto vypadá současná situace, může být kromě obecně malého zastoupení 

ergoterapeutů v ČR a neinformovanosti veřejnosti o práci ergoterapeuta i nedostatek 

česky psané literatury o možnosti intervence ergoterapeuta s dospělými se zrakovým 

postižením. 

V zahraničí ergoterapeuti působí v oblasti fyzické, kognitivní, psychologické a 

sociální. Jejich cílem je podpořit maximální soběstačnost a nezávislost nevidomého 



 

62 

 

(Barney et al., 2016). Konkrétně ergoterapeut pomáhá s vhodným výběrem 

kompenzační pomůcky a strategie pro zvládání všedních denních činností (ADL), 

trénink mobility a prostorové orientace, zhodnocením a úpravou domácího či 

pracovního prostředí, pomáhá s nalezením práce a s přípravou na ni, s výběrem 

volnočasové aktivity, poskytování poradenství v oblasti vhodného společenského 

chování, v případě potřeby trénuje kognitivní funkce, a další. (Department of Health & 

Human Service, 2020; American Occupational Therapy Association, 2020) 

Tato práce se zabývá dospělými nevidomými, kteří nemají žádné kombinované 

postižení. Pro další zpracování tohoto tématu by mohlo být přínosné zaměřit se pouze 

na seniory. Neboť jak bylo v úvodní části uvedeno, se stárnutím populace se 

předpokládá, že poroste i počet nevidomých a je proto důležité věnovat se tomuto 

tématu. Také by jistě byla přínosná práce zamřená na nevidomé osoby s kombinovaným 

postižením, neboť s těmi se pravděpodobně ergoterapeut momentálně v praxi setkává 

častěji, než s nevidomými bez kombinovaného postižení, či práce, věnující se tématu 

nevidomých dětí a jejich rozvoji. V neposlední řadě by bylo přínosné přeložit některý 

z hodnotících nástrojů, například hodnocení bezbariérovosti u nevidomých (Evaluation 

of the Home Environment Assessment for the Visually Impaired/HEAVI), hodnocení 

kognitivních funkcí u nevidomých (Montreal cognitive assessment/MoCA-BLIND), 

nebo se zaměřit na téma ohledně pracovního uplatnění nevidomých, v rámci kterého by 

se řešila úprava ergodiagnostických nástrojů tak, aby bylo možné je využít i u 

nevidomých osob. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADL   Aktivity všedních denních činností 

BI   Barthel Index 

COPM   Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání 

ČR    Česká republika 

FIM   Funkční míra nezávislosti 

HEAVI Evaluation of the Home Environment Assessment for the Visually 

Impaired 

IADL   Instrumentální aktivity všedních denních činností 

MMSE  Krátká škála mentálního stavu 

MoCA   Montrealský kognitivní test 

PADL   Personální aktivity všedních denních činností 

SEMAFOR home Smart evaluation Methodology of Accessibility for Home 

WHO    Světová zdravotnická organizace 
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10 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Kazuistika č. 2 

 

Kazuistika č. 2 

Věk: 19 

Pohlaví: žena 

Diagnóza: praktická nevidomost na základě morning-glory syndromu 

Doba vzniku onemocnění: od narození 

Datum vyšetření: 22. 1. 2020 

Anamnézy 

• Porodní a poporodní anamnéza: porod proběhl v termínu a bez komplikací. 

• Osobní anamnéza: běžná dětská onemocnění, operace pravého oka v mládí, 

běžná očkování naočkována, po narození diagnostikován morning-glory 

syndrom – od narození prakticky nevidomá, v předškolním roku se zrak skokově 

zhoršil. 

• Rodinná anamnéza: bydlí s rodinou, oba rodiče zdraví, starší sestra – po 

narození diagnostikována DMO, rehabilitovala, dnes bez příznaků. 

• Bytová situace: rodinný dům, prostředí uzpůsobené pro nevidomé (nic 

nepřekáží v cestě, vše na svém místě…), dům je v dobré dostupnosti, na 

tramvajovou zastávku musí přecházet nepřehlednou silnici, ale zvládá ji 

přecházet bez obtíží, mají zahradu, domácí mazlíčky nemají. Vedle baráku bydlí 

strýc s tetou, v okolí mají přátele. 

• Sociální anamnéza: je v pravidelném kontaktu s lidmi, má dobré přátele, chodí 

od mala do skauta, organizuje tyflotábory pro děti. 

• Školní anamnéza: chodila do klasické mateřské školy, po ročním odkladu 

nastoupila na klasickou základní školu – měla k dispozici asistentku pedagoga 

(mimo jiné jí asistentka pomáhala naučit prostorovou orientaci a využívání 

kompenzačních pomůcek), dále chodila na klasické gymnázium, nyní je 

v maturitním ročníku a rozhoduje se o nastoupení na vysokou školu – ráda by 

studovala na Masarykově univerzitě v Brně žurnalistiku nebo dějepis a český 
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jazyk (na Masarykově univerzitě je organizace, která pomáhá zdravotně 

znevýhodněným). 

• Pracovní anamnéza: na brigády nechodí. 

• Finanční anamnéza: invalidní důchod 3. stupně, není si jistá, zda pobírá ještě 

nějaké jiné dávky – o finance se starají převážně rodiče. 

• Farmakologická anamnéza: užívá TRUSOPT – kapky do očí na nitrooční tlak. 

• Alergie: negativní 

• Abusus: negativní 

• Zájmy a volnočasové aktivity: čtení, jízda na tandemovém kole, chození do 

divadla, sledování seriálů, běžkování, lyžování, běhání, cvičení jógy, poslech 

hudby, skauting (je vedoucí družiny ve skautském oddíle), chodí na doučování 

francouzštiny. Dříve hrála na klavír a chodila do školního sboru. 

• Denní režim: vstane, jde do školy, zbytek dne tráví dle naplánovaného 

programu (jde na kroužek, tráví čas s rodinou a přáteli, věnuje se svým 

koníčkům). 

• Kompenzační pomůcky: slepecká orientační hůl, indikátor hladiny, VPN, 

telefon Apple (a příslušné aplikace jako Google Maps a další, které jsou 

nevidomým nápomocné), notebook s JAWS programem, rozlišovač bankovek. 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kognitivní funkce: 

• Chápání: rozumí zadaným instrukcím. 

• Paměť: subjektivně nepociťuje problémy. 

• Pozornost: subjektivně nepociťuje problémy. Dokáže se soustředit na danou 

činnost. 

• Učení: je schopna naučit se novým dovednostem. 

• Orientace (osobou, místem, časem): plně orientována. 

• Sociální interakce: komunikující, spolupracující, ráda poznává nové lidi, je 

v dobré náladě. 

• Řešení každodenních problémů: dokáže vyřešit každodenní problémy 

(chybějící věci v domácnosti, zdravotní potíže…). 
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Čtení a psaní: naučila se číst Braillovo písmo na základní škole, dokáže se podepsat, 

píše na mobilu, počítači nebo využívá Pichtův psací stroj. 

Smysly: všechny kvality kromě zraku nenarušené, zrak: nosí brýle na dálku (- 15 D), 

když se hodně zaměří, dokáže rozeznat tvar, barvu předmětu a předmět najít (záleží na 

velikosti předmětu a v jaké dálce se předmět nachází, dále jí v rozlišování věcí pomáhají 

kontrastní barvy (např.: vidí obrys dveří na 5 metrů, na bílém stole najde svůj černý 

telefon, bílý hrneček na bílém stole nevidí). 

Mobilita a lokomoce: klientka je zcela mobilní, při lokomoci využívá slepeckou 

skládací hůl, zpomalené motorické tempo vzhledem k diagnóze. 

Bolest: někdy cítí nitrooční tlak. 

Vyšetření horních končetin: 

• Dominance: pravák 

• funkční rozsahy pohybů: bez patologického nálezu. 

• svalová síla: vyšetřena orientačně - symetrická, bez patologického nálezu. 

• čití: vyšetřeno orientačně - bez patologického nálezu. 

• úchopy: všechny typy úchopů bez patologického nálezu, vázne fáze přiblížení 

(vzhledem ke zrakové vadě není zacílení přesné), předměty si dává blíže k tělu, 

aby nad nimi měla větší kontrolu a lépe se jí s nimi manipulovalo. 

Soběstačnost: 

pADL: byl proveden Barthel Index (BI), kde klientka získala 100 bodů (pásmo 

nezávislý). 

• Oblékání: sama se obleče, má nakoupené barvy oblečení, které se k sobě hodí, 

zipy a knoflíky zapne, rozdělené oblečení do sloupečků dle typu (trička 

s dlouhým, krátkým rukávem…), boty všech typů, tkaničky zaváže, indikátor 

barev COLORINO nevyužívá – při soustředění bary rozpozná, také si pamatuje 

barvy jednotlivých typů oblečení, šperky nosí – vybírá dle intuice nebo se 

někoho zeptá. 

• Jedení a pití: používá všechny typy příborů, mělké i hluboké talíře, pije ze 

všech typů nádob (sklenička, hrneček, láhev), využívá indikátor hladiny. 
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• Osobní hygiena: s čištěním zubů a umytí rukou/obličeje není problém (pastu 

má na svém místě, při rozlišování teplé a studené vody je naučená natočit páčku 

na určitou stranu, v neznámém prostředí zkouší), učeše se a udělá culík sama, 

občas používá krémy, nehty na rukou a na nohou si sama ostříhá nůžtičkami, 

nelíčí se (zvažuje v budoucnu kurz), menstruace bez problémů (využívá vložky). 

• Koupání, sprchování: sprchuje se ve sprše, nemá madla ani protiskluznou 

podložku ve vaně (nikdy neměla žádný pád), má naučeno, kde je studená a teplá 

voda, šampon a sprchový gel rozliší podle místa nebo podle vůně. Mají ještě 

druhou koupelnu, kde jsou madla a protiskluzná podložka, ale tu nevyužívá. 

• Kontinence moče a stolice: plně kontinentní. 

• Toaleta: využívá bez problémů, pokud je v neznámém prostřední – zkouší, kde 

co je, Popisuje, že je těžké poznat, zda je toaleta volná, nebo obsazená. Je raději, 

pokud ji někdo na toaletu doprovodí, ale zvládne to i sama. 

• Chůze po rovině: využívá skládací slepeckou hůl, orientační majáčky pro 

nevidomé (má VPN), absolvovala ve škole výuku orientace v prostoru. 

• Chůze do schodů, ze schodů: zvládá samostatně. 

iADL: byl proveden Test instrumentálních všedních denních činností (IADL), ve 

kterém klientka získala 55 bodů (pásmo částečně závislý v IADL). Ztratila body 

v těchto oblastech: vaření (5 bodů), domácí práce (5 bodů), praní (0 bodů) a nakupování 

(5 bodů). 

• Transport a orientace: využívá autobus, tramvaj, metro, jezdící schody 

využívá. Naučené spoje zvládá bez problémů, pokud potřebuje poradit – zeptá se 

kolemjdoucích. Raději chodí naučené trasy, problém zorientovat se jí dělají 

otevřená prostranství (náměstí, parky…), jízdní řád si zvládne vyhledat 

v telefonu, k plánování trasy využívá Google Maps. Pokud je přechod pro 

chodce dobře ozvučený a přestup z chodníku na přechod označený dlažbou pro 

nevidomé – rozpozná ho a zvládne samostatně přejít. 

• Nakupování: potraviny - velké nákupy provádí rodiče, menší nákupy si 

zvládne sama nakoupit, v obchodě se zeptá a někdo jí pomůže. Má ráda Lidl, 

protože je v každém obchodě vždy vše na tom samém místě. Udává problém 

zorientovat se v obchodu, kde je vchod, kde je východ – k pokladně dojde po 
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sluchu. Oblečení – nakupuje s rodinou nebo kamarády. Drogerie 

a ostatní - poprosí prodávajícího v obchodě, aby jí pomohl. 

• Vaření: byla na kurzu (krájení, obracení řízků, palačinek, vaření rýže, 

těstovin…). Umí obsluhovat sporák (má naučeno, kolikrát má otočit kolečkem), 

troubu obsluhovat neumí. Doma spíše vaří matka (matka se o ní bojí). 

• Domácí práce: sama po sobě si umyje a sklidí nádobí, dává nádobí do myčky 

(lepší, když je myčka prázdná) a z myčky (někdy neví, co kam patří). Někdy 

utírá prach. Ostatní práce vykonává rodina. 

• Praní prádla: nikdy ještě nezkoušela prát, zná pomůcky jako párovač ponožek. 

• Ovládání dalších elektrospotřebičů: mikrovlnku, rychlovarnou konvici umí 

obsluhovat – nemá na elektrospotřebičích vyznačené žádné tečky, dle kterých by 

se orientovala – pamatuje si, jak se co ovládá. 

• Informační a komunikační technologie, příslušenství: telefon - využívá 

značku telefonu Apple – je s ním velice spokojena, má spoustu aplikací, které 

usnadňují život nevidomému, telefon aktivně využívá (volání, psaní, hledání na 

internetu, aplikace v telefonu), počítač – běžný uživatel, absolvovala počítačový 

kurz (práce s Wordem, e-mailem, pohybování se na internetu…), doma má svůj 

notebook, ve kterém má nainstalovaný JAWS program. Využívá i sluchátka. 

Přístroje zvládne dát do nabíječky a dobít si je. 

• Užívání léků: kape si kapky do očí TRUSOPT, cítí, kolik kapek si nakape do 

očí. 

• Manipulace s penězi: platí převážně kartou, má rozlišovač bankovek, rozpozná 

mince po hmatu, zvládne si rozplánovat rozpočet, využívá internetového 

bankovnictví George – zvládá ho samostatně obsluhovat, využívá ozvučené 

bankomaty pro výběr peněz 

• Doručování pošty: pokud jí přijde nějaká pošta, poprosí, aby jí poštu někdo ze 

známých přečetl, využívá také datovou schránku. 

• Vyřizování záležitostí na úřadě: vyřizují spíše rodiče nebo chodí ona 

s doprovodem. 

Silné stránky klientky: klientka má pevné rodinné zázemí, je téměř soběstačná, má 

přátele, zájmy, staví se ke své životní situaci s nadhledem, je spolupracující, spolehlivá, 

komunikativní a v dobré náladě. Žije plnohodnotný život, má v plánu se osamostatnit a 

jít studovat do Brna. Velkou výhodou je, že může využít zbytky zraku. 
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Slabé stránky klientky: nezvládne všechny domácí práce, v některých oblastech 

závislá na rodičích (větší nákup, vyřizování záležitostí na úřadech). Matka ji nechce 

moc pouštět k vaření – bojí se o ni. 

Cíle klientky: zvládat samostatně domácí práce a sama si uvařit, aniž by se o ni matka 

bála. 

Závěr z vyšetření 

Klientka (19 let) se narodila se zrakovou vadou na základně morning-glory 

syndromu. Od mala měla špatný zrak a v předškolním věku se jí zrak skokově zhoršil. 

Nyní je prakticky nevidomá. Když se hodně zaměří, dokáže rozeznat tvar, barvu 

předmětu a předmět najít. Chodila do klasické mateřské školky, poté byla integrována 

na základní školu. Dále byla integrována na gymnázium, nyní je v maturitním ročníku. 

Klientka bydlí se svou rodinou v rodinném domě, nestěžuje si na žádné domácí bariéry. 

V případě nutnosti jí rodina se vším pomůže. V okolí má také známé, kteří jsou ochotni 

vypomoci. Klientka je ve všech oblastech ADL téměř soběstačná. Ke zhodnocení pADL 

byl proveden Barthel Index (BI), ve kterém klientka získala plný počet bodů (100). Ke 

zhodnocení iADL byl proveden Test instrumentálních všedních denních činností 

(IADL), ve kterém klientka získala 55 bodů (pásmo částečně závislý v IADL). Ztratila 

body v oblasti vaření (5 bodů), domácí práce (5 bodů), praní (0 bodů) a v oblasti 

nakupování (5 bodů). Orientačně bylo provedeno vyšetření funkce horních končetin a 

kognitivních funkcí, ani v jedné položce nebyl shledán patologický nález. Klientka má 

spoustu zájmů, mezi které patří například čtení, jízda na tandemovém kole a skauting. 

Klientka je komunikativní, přátelská, staví se ke své situaci s nadhledem a ráda zkouší 

nové věci. 

Stanovení cílů a plánů ergoterapie 

Cíl: do jednoho měsíce klientka zvládne samostatně bez pomoci matky uvařit oběd a 

následně si po sobě uklidit. 

• plán: 

a) zkonzultovat s matkou klientky důležitost osamostatnění v provádění všedních 

denních činností, 
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b) využití modelových činností - natrénovat s klientkou vaření, aby si byla jistější 

v dovednostech, které se již naučila na kurzu vaření, který absolvovala, 

c) nechat klientku, aby samostatně před matkou dokázala uvařit, a matka tak 

viděla, že je toho klientka schopná. 

• návrh a provedení terapie:  

a) rozhovor s rodinou klientky (poukázat o důležitosti samostatnosti 

v provádění ADL) 

b) modelové činnosti: klientka si stanoví jídlo, které bude chtít uvařit, vyhledá 

recept v kuchařce, rozvrhne činnosti, provede jednotlivé kroky, jídlo 

naservíruje a nakonec po sobě uklidí nádobí, kuchyňskou linku a stůl. 

Terapii raději provádět v prostředí, na které je zvyklá – tedy u klientky 

doma, 

c) pozvání matky, aby mohla zhodnotit, jak je klientka schopna si s vařením 

sama poradit. 

Doporučení 

Klientka udává, že by se ráda naučila být soběstačnější v provádění domácích 

prací. Doporučila bych navštívit kurz sebeobsluhy, organizovaného Tyfloservisem, kde 

by se klientka mohla zaměřit právě na péči o domácnost. Dále by se klientka 

v budoucnu ráda naučila líčit. Kurzy líčení přímo pro nevidomé neprobíhají neustále, 

pouze někdy vypíše organizace, zabývající se nevidomými, kurz na toto téma. Proto 

pokud by klientka chtěla kurz absolvovat v určitou dobu, doporučila bych domluvit si 

setkání spíše s vizážistkou, která by jí s líčením pomohla, a ne čekat na vypsání kurzu 

líčení pro nevidomé. Spoustu nevidomých žen má s tímto postupem dobré zkušenosti. 

Klientka se připravuje na studium na vysoké škole v Brně. Pokud by začala studovat 

v tomto městě, musela by se odstěhovat ze současného bydliště a začít si zařizovat 

bydliště jiné. V rámci úprav nového prostoru doporučuji zvážit spolupráci 

s ergoterapeutem, který by pomohl klientce s vytvořením bezbariérového prostředí. 

S nástupem na vysokou školu se také pojí více času stráveného u počítače a u 

pracovního stolu, proto bych rovněž doporučila konzultaci s ergoterapeutem, který by 

mohl klientku poučit o správné ergonomii práce a pracovního prostředí. 
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Příloha č. 2 – Kazuistika č. 3 

 

Kazuistika č. 3 

Věk: 83 

Pohlaví: žena 

Diagnóza: praktická nevidomost na základě stařecké makulární degenerace sítnice 

Doba vzniku onemocnění: od 80 let zhoršování zraku 

Datum vyšetření: 4. 2. 2020 

Anamnézy 

• Porodní a poporodní anamnéza: v termínu, porod byl bez komplikací. 

• Osobní anamnéza: běžné dětské nemoci, žádné operace, vyrostly jí jen mléčné 

zuby – má jen horní řadu zubů, dole má jen dásně, ale nemá žádné problémy 

s jedením, stařecká makulární degenerace sítnice - od 80 let zhoršení zraku. 

• Rodinná anamnéza: rozvedená, má 1 dceru – zdravá, dcera má 2 syny – zdraví, 

dále má klientka 1 sestru - zdravá. Rodiče byli také zdraví. S rodinou je 

v kontaktu a navštěvují se. 

• Bytová situace: bydlí v Palatě – Domov pro zrakově postižené v Praze, 

v zařízení je třetím rokem, má jednolůžkový pokoj, prostředí je celé uzpůsobené 

pro zrakově postižené. 

• Sociální anamnéza: je v pravidelném kontaktu s lidmi, v Palatě má přátele, 

účastní se akcí, které jsou pořádané Palatou. Dříve chodila mimo Palatu 

(například navštěvovat sestru), momentálně už mimo zařízení nevychází. 

• Školní anamnéza: střední škola – střední umělecko-průmyslová s maturitou 

• Pracovní anamnéza: návrhářka výloh, ilustrovala pohádky a leporela, pořádala 

výstavy svých obrazů. 

• Finanční anamnéza: příspěvky na péči a důchod odvádí Palatě, nějaké procento 

peněz si může ponechat. 

• Farmakologická anamnéza: oční kapky, léky na nespavost a na snížení 

krevního tlaku, kognitiva. 

• Alergie: jarní pyly a citrusy 

• Abusus: cigarety 2-3/týden, alkohol příležitostně, drogy nebere. 
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• Zájmy a volnočasové aktivity: dříve ráda kreslila a zajímala se o umění. Nyní 

se snaží také kreslit. Ráda luští křížovky (když jí je někdo čte), účastní se 

tréninku paměti a keramiky.  

• Denní režim: režim zajištěn chodem zařízení. 

• Kompenzační pomůcky: protiskluzné podložky a madla v koupelně, nástavec 

na toaletu, inkontinenční kalhotky, pojízdné chodítko, telefon Aligator. 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kognitivní funkce: byl proveden Montrealský kognitivní test (verze pro nevidomé). 

Klientka získala 11 bodů. Ztratila body v oblasti: paměť – oddálené vybavení (0 bodů), 

orientace (2 body - nevěděla jaký je datum, měsíc, rok, den v týdnu), odečítání 

sedmiček (1 bod – zvládla odečíst jen první číslo). Je možné, že výsledek v oblasti 

orientace byl ovlivněn pobytem klientky v domově Palata, kde jí dny splývají (během 

pozorování se zdála plně orientována). 

• Chápání: rozumí zadaným instrukcím, občas vázne logické myšlení. 

• Paměť: subjektivně nepociťuje problémy, objektivně snížená funkce. 

• Pozornost: subjektivně není snížená. Je schopna se soustředit se na danou 

činnost. 

• Učení: je schopna naučit se novým dovednostem. 

• Orientace (osobou, místem, časem): mírně dezorientována časem (datum, 

měsíc, rok - ovlivněno stereotypem v zařízení, čas si hlídá na velkých hodinách 

v místnosti nebo se orientuje dle hlášení v rozhlase, které probíhá při snídani, 

obědu a večeři). 

• Sociální interakce: komunikující, spolupracující, ráda poznává nové lidi, je 

v dobré náladě. 

• Řešení každodenních problémů: dokáže vyřešit každodenní problémy, řekne si 

o pomoc. 

Čtení, psaní: Braillovo písmo neumí, zvládne se podepsat, po paměti umí všechna 

písmena napsat, ale nevyužívá toho. 

Smysly: zrak omezen z důvodu onemocnění: při snaze zrakově registrovat musí mít 

předmět v zachovalém zorném poli, lépe vnímá předměty periferním viděním, při 
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soustředění rozezná barvy a předměty (záleží na velikosti předmětu, kontrastních 

barvách a vzdálenosti, například vidí obrys dveří na 5 metrů, černou propisku na stole, 

bílý hrneček na bílém stole nevidí, při prohlížení si barevného obrázku nevidí detaily, 

jen obrysy), kvalita sluchu, čichu a chutě fyziologicky snížená, hmatem nevnímá 

celistvost předmětu – nejradši se pořádně zaměří na předmět zbytky zraku, aby viděla 

obrysy. 

Mobilita a lokomoce: klientka je zcela mobilní, při lokomoci využívá pojízdné 

chodítko. 

Bolest: občasná bolest v kyčlích a v bederní oblasti zad. 

Vyšetření horních končetin: 

• Dominance: pravák 

• funkční rozsahy pohybů: bez patologického nálezu. 

• svalová síla: vyšetřena orientačně - symetrická, bez patologického nálezu. 

• čití: vyšetřeno orientačně - bez patologického nálezu. 

• úchopy: všechny typy úchopů bez patologického nálezu, vázne fáze přiblížení 

(vzhledem ke zrakové vadě není zacílení přesné), předměty si dává blíže k tělu, 

aby nad nimi měla větší kontrolu a lépe se jí s nimi manipulovalo. 

Soběstačnost: 

pADL: byl proveden Barthel Index (BI), ve kterém klientka získala 85 bodů (pásmo 

lehká závislost). Ztratila body v těchto oblastech: koupání (0 bodů), kontinence moči (5 

bodů), chůze po schodech (5 bodů). 

• Oblékání: obleče se sama, barvy oblečení si pamatuje u konkrétního kusu 

oblečení, pokud se zaměří tak barvy a tvary rozezná, pokud si není jistá, co má 

na sobě, zeptá se, oblečení třídí personál – vždy klientku informuje, kde co má, 

šperky nenosí, knoflíky a zipy zapne, tkaničky nezkoušela zavazovat, nosí boty 

bez tkaniček (tkaničky jí přijdou zbytečné, nepotřebuje se je naučit zavazovat). 

• Jedení a pití: nají se sama, využívá všechny typy příborů, maso nakrájí nebo 

poprosí personál, jí z hlubokého i mělkého talíře, napije se ze všech typů nádob 

(sklenička, hrneček, lahev). 
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• Osobní hygiena: učeše se, obličej umyje (má naučeno, kde co je – jen občas 

problém s personálem, který věci přendá na jiné místo, ví, kde je studená/teplá 

voda), má zubní protézu – tu si sama vyčistí, nehty na nohou a na rukou stříhá 

personál, nelíčí se, dochází ke kadeřnici v zařízení. 

• Koupání, sprchování: sprchuje se ve sprše s dopomocí personálu (pomůže 

s nastavením teploty vody, s podáním mýdla, prevence proti pádu), ve sprše má 

protiskluznou podložku a madla. 

• Kontinence moče a stolice: nosí inkontinenční kalhotky kvůli malému úniku 

moči (sama si je nandá a sundá), jinak kontinentní, měla jen pár nehod. 

• Toaleta: zvládá bez pomoci, má nástavec na toaletu, madla, v jiném prostoru se 

zvládne zorientovat. 

• Chůze po rovině: využívá pojízdné chodítko, personál v zařízení s ní trénoval 

prostorovou orientaci. 

• Chůze do schodů, ze schodů: není možné kvůli chodítku, využívá výtah, pokud 

by jí někdo pomohl, schody by vyšla. 

iADL: Test všedních denních činností (IADL) nebyl hodnocen vzhledem 

k nevypovídajícím výsledkům (většinu iADL vykonává za klientku personál). 

• Transport a orientace: nevychází ze zařízení – nemusí transport využívat, 

pokud potřebuje k lékaři – Palata může sjednat auto uzpůsobené pro osoby 

s poruchou zraku, které ji doveze na místo. 

• Nakupování: potraviny - potraviny nenakupuje, v zařízení je možné koupit si 

drobné občerstvení v kiosku – někdy využívá. Oblečení – pokud je potřeba, 

nakoupí za klientku personál. Drogerie a ostatní – nakupuje klientce personál. 

• Vaření: nevaří, dříve chodila na kroužek vaření do cvičné kuchyňky. 

• Domácí práce: vykonává personál. 

• Praní prádla: vykonává personál. 

• Ovládání ostatních elektrospotřebičů: na pokoji má varnou konvici, kterou ale 

obsluhuje personál. 

• Informační a komunikační technologie, příslušenství: telefon – Aligator, 

zvládne přijmout a odmítnout hovor, jinak vytočení čísla a přečtení SMS 

provádí personál. Dále si samostatně pouští rádio. 

• Užívání léků: podává personál. 
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•  Manipulace s penězi: rozlišovač bankovek nemá, peníze po hmatu nerozezná – 

pokud chce něco zaplatit, ptá se personálu, kartu nemá. Může využít bankovní 

účet, kdy si osobně zajde na pokladnu v Palatě. 

• Doručování pošty: personál poštu přináší na pokoj. 

• Vyřizování záležitostí na úřadě: v zařízení mají sociální pracovnici. V případě 

nutnosti dojde s doprovodem na úřad. 

Silné stránky klientky: klientka je v rámci zařízení téměř soběstačná, díky Palatě má 

zajištěnou péči, může využít zbytky zraku, má přátele, zájmy, staví se po většinu času 

ke své životní situaci s nadhledem, je spolupracující, komunikativní, plně mobilní. 

Slabé stránky klientky: zhoršené kognitivní funkce (krátkodobá paměť, logické 

myšlení, pozornost), hmatem nepozná celistvost předmětu, pacientka nemá úplný 

náhled na svou situaci (není si vědoma zapomínání). Dokáže se pohybovat jen 

v naučeném prostředí, v cizím má problém s prostorovou orientací. Občas se vyskytují 

emoční lability. 

Cíle klientky: trénování kognitivních funkcí (trénink paměti, logického myšlení, 

pozornosti), udržování svalové síly, trénování jemné a hrubé motoriky, trénování 

poznání předmětů po hmatu, umět si v telefonu vyhledat kontakt a vytočit číslo. 

Závěr z vyšetření 

Klientka (83 let) se stala prakticky nevidomou na základě stařecké makulární 

degenerace sítnice. Zhoršení zraku začala pociťovat před třemi lety. Při snaze zrakově 

registrovat musí mít předmět v zachovalém zorném poli, lépe vnímá předměty 

periferním viděním. Při soustředění rozezná barvy a předměty. Dříve pracovala jako 

návrhářka výloh, ilustrovala pohádky a leporela. Bydlí v Palatě – Domovu pro zrakově 

postižené, kde se pohybuje s pojízdným chodítkem. Ke zhodnocení pADL byl proveden 

Barthel Index (BI), ve kterém klientka získala 85 bodů (pásmo lehká závislost). Ztratila 

body v těchto oblastech: koupání (0 bodů), kontinence moči (5 bodů), chůze po 

schodech (5 bodů). Hodnocení iADL nebylo provedeno, neboť výsledek by nebyl 

relevantní (většinu iADL provádí za klientku personál). Orientačně bylo provedeno 

vyšetření funkce horních končetin, kde nebyl shledán patologický nález. Ke zhodnocení 

kognitivních funkcí byl proveden Montrealský kognitivní test (verze pro nevidomé). 

Klientka získala 11 bodů z 22. Ztratila body v oblasti: paměť – oddálené vybavení (0 
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bodů), orientace (2 body), odečítání sedmiček (1 bod). Mezi zájmy klientky patří luštění 

křížovek (když jí je někdo čte), účastnění se tréninku paměti a keramiky. Klientka je 

komunikativní a přátelská. Nemá ale úplný náhled na svou situaci (není si vědoma 

svého zapomínání), občas se také objevují emoční lability. Klientka by se během terapií 

chtěla soustředit na trénování kognitivních funkcí (trénink paměti, logického myšlení, 

pozornosti), udržování svalové síly, trénování jemné a hrubé motoriky, trénování 

poznání předmětů po hmatu a naučení se v telefonu vyhledat kontakt a vytočit číslo. 

Stanovení cílů a plánů ergoterapie 

Krátkodobý cíl: pacientka do jednoho měsíce zvládne vytočit samostatně předem 

určené telefonní číslo. 

• plán: 

a) zapojování periferního vidění během čtení 

b) nácvik postupu, jak vyhledat kontakt v telefonu 

c) terapeut nastaví v telefonu velikost písmen na maximum 

 

• návrh a provedení terapie: 

a) opakovaným nácvikem se naučit, jak se dostat z úvodní stánky do kontaktů 

b) trénink zaměřování periferního vidění na přečtení jednotlivých kontaktů 

v seznamu 

c) vyhledání konkrétního kontaktu 

 

stupňování směrem dolu: 

a) pokud si klientka nebude schopna zapamatovat postup, jak se dostat do 

kontaktů – vytvořit barevné odlišení kroků (například nalepit na tlačítka kus 

barevného papíru - nejprve kliknout na tlačítko s červeným papírkem, čímž 

se dostaneme do kontaktů, dále kliknout na tlačítko se zeleným papírem a 

tím se posouváme v seznamu kontaktů níže), k zapamatování si postupu 

barev, jak jsou po sobě, je možné vytvořit mnemotechnickou pomůcku 

b) verbální a taktilní guiding 

c) koupě mobilního telefonu s odečítačem 

 

stupňování směrem nahoru: 
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a) Pokud zvládne vytočit číslo, může se následně pokusit přečíst a napsat SMS 

Dlouhodobý cíl č. 1: pacientka do dvou měsíců zvládne po hmatu rozpoznat alespoň 

jeden obrázek z hmatové knížky. 

• plán: 

a) rozvíjení poznávání dle hmatu (hmatové pexeso s různými povrchy, hra 

Quardo, poznávání předmětů) 

b) strategie během rozpoznávání obrázku dle hmatu (detaily si skládat do celku) 

c) trénink jemné motoriky (terapeutické fazole, přesouvání kancelářských 

sponek, kolíčky, terapeutická hmota) 

d) stimulace čití k většímu uvědomění a vnímání periferie HKK (míčkování, 

su-jok, vibrace, mobilizace drobných kloubů) 

• návrh a provedení terapie: 

a) stimulace čití HKK 

b) trénink jemné motoriky s terapeutickými fazolemi (dávat terapeutické fazole 

po jedné do dlaně a poté zase po jedné zpět) 

c) hra Quardo 

d) poznávání jednoduchého obrázku po hmatu z hmatové knížky 

 

stupňování směrem dolu: 

a) nedávat terapeutické do dlaně, ale přendávat je z bodu A do bodu B, střídat 

prsty (palec-ukazováček, palec-prostředníček…) 

b) při rozeznávání obrázku po hmatu si pomoci zrakem 

stupňování směrem nahoru: 

a) rozpoznat složitější obrázek 

Dlouhodobý cíl č. 2: pacientka za dva měsíce bude umět nazpaměť dcery telefonní 

číslo. 

• plán: 

a) trénink pozornosti (číselná/písmenná řada - terapeut čte číselnou či 

písmennou řadu, pokud pacient zaznamená konkrétní předem stanovený 
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znak, musí bouchnout do stolu; čtení příběhu – terapeut čte příběh, pokud 

pacient zaznamená konkrétní předem stanovené slovo, bouchne do stolu, 

opakování číselné/písmenné řady pozpátku, odečítání od určitého čísla dané 

číslo) 

b) trénink krátkodobé paměti (Kimova hra poslepu, zapamatování si řady 

řečených slov/písmen/čísel, odpovídání na otázky na základě přečteného 

příběhu – například: „Kolik velbloudů bylo v úryvku? Jak se jmenovaly?“, 

hraní hmatového pexesa (například Quardo), na každé terapii si zkoušet 

zapamatovat telefonní číslo dcery) 

c) trénink dlouhodobé paměti – trénink vybavování (pokud by informace 

ohledně kontaktu přešla do dlouhodobé paměti) 

• návrh a provedení terapie: 

a) trénink pozornosti (přečtení telefonního čísla dcery a poté se ptát na každé 

číslo od 0 do 9, zda se v přečtené řadě objevilo; číselná řada pozpátku; 

sečtení všech čísel dohromady) 

b) trénink krátkodobé paměti (rozdělení telefonního čísla do trojic a postupně si 

každou trojici zapamatovat a poté říct vše dohromady) 

c) trénink dlouhodobé paměti – vybavování (pokud by informace s kontaktem 

přešla do dlouhodobé paměti – můžeme přečíst několik číselných řad a 

pacientka by musela určit, která řada je ta správná) 

d) trénink krátkodobé/dlouhodobé paměti současně s tréninkem jemné motoriky 

(sestavit z hmatových číslic (dřevěné, gumové…) danou řadu) 

 

stupňování směrem dolu: 

a) pokud bude mít klientka problémy se zapamatováním - vytvoření 

mnemotechnických pomůcek (například příběh, ve kterém se postupně 

objeví všechny číslice) 

b) naučit se menší množství čísel během jedné terapie 

c) klidné a tiché prostředí 

stupňování směrem nahoru: 

a) rušivé prostředí 
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b) měření času 

c) poskytování více stimulů najednou (hmatový, sluchový – během 

zapamatovávání klientce například šáhnout na rameno či pustit rádio) 

Doporučení 

U klientky se objevují občasné emoční lability, proto bych doporučila konzultaci 

s psychologem či psychiatrem. Klientka by se ráda naučila vyhledat samostatně 

telefonní číslo ve svém telefonu značky Aligator. Tento typ telefonu je přizpůsobený 

pro starší osoby, přesto ale ne pro nevidomé. Klienta sice může využívat zbytky zraku, 

ale pokud by jí dlouho nešlo naučit kontakt vyhledat, doporučila bych koupi jiného 

mobilního telefonu. Doporučovala bych tlačítkový, ne dotykový. Například jednoduchý 

telefon na ovládání značky Nokia s operačním systémem Symbian a odečítačem 

obrazovky MobileSpeak, nebo mobilní telefony určené přímo pro nevidomé (značka 

Ergones, BlindShell). 
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Příloha č. 3 – Kazuistika č. 4 

 

Kazuistika č. 4 

Věk: 62 

Pohlaví: muž 

Diagnóza: úplná nevidomost, příčina neznámá 

Doba vzniku onemocnění: přibližně od půl roku života úplná nevidomost 

Datum vyšetření: 6. 2. 2020 

Anamnézy 

• Porodní a poporodní anamnéza: v termínu, císařský řez (matka měla vysoký 

nitrooční tlak, nesměla tedy rodit přirozenou cestou). 

• Osobní anamnéza: od narození omezena zraková percepce - do půl roku života 

reagoval na světlo, poté úplná nevidomost z neznámé příčiny, běžná dětská 

onemocnění, v 7 letech operace oka (poté nosil nějakou dobu oční protézu), 

operace slepého střeva, tinitus. 

• Rodinná anamnéza: rozvedený, bezdětný, rodiče již nežijí (otec zdravý, matka 

měla zrakovou vadu, klient neví jakou přesně), 2 sourozenci (zdraví). 

• Bytová situace: bydlí v zařízení Palata – domov pro zrakově postižené v Praze 

od roku 2016, má dvoulůžkový pokoj. Centrum je uzpůsobené pro nevidomé, to 

byl důvod nastoupení do Palaty – hledal volný byt a toto mu přišla jako nejlepší 

možnost do budoucnosti. Dříve žil s rodiči (do 35 let), poté do roku 2016 

s přítelkyní. 

• Sociální anamnéza: je v pravidelném kontaktu s lidmi, v Palatě má přátele, 

účastní se akcí, které se pořádají v Palatě i mimo Palatu. Zpívá ve sboru, známé 

učí hrát na harmoniku. 

• Školní anamnéza: mateřská a základní škola speciální (kde se učil i nácvik 

prostorové orientace a ovládání kompenzačních pomůcek pro nevidomé), bydlel 

od 4 let na internátě, střední škola s maturitou – konzervatoř Jana Deyla – hra na 

klavír, harmoniku a lesní roh. 

• Pracovní anamnéza: učitel na základní umělecké škole (učil vidomé), dále 

žáky učil soukromě, nyní je v předčasném starobním důchodu. 
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• Finanční anamnéza: 3. stupeň invalidního důchodu, příspěvek na péči 2. 

stupně, příspěvek na mobilitu, peníze odvádí Palatě a 15% si může ponechat. 

• Farmakologická anamnéza: oční kapky, léky na vysoký krevní tlak 

• Alergie: negativní 

• Abusus: nekuřák, alkohol příležitostně, drogy nebere. 

• Zájmy a volnočasové aktivity: zpívání ve sborech, účinkování se sborem 

v domech péče, hraní na harmoniku, klavír a zobcovou flétnu, četba v Braillu, 

přepisování not ze zvukové podoby do Brailla na pražské tabulce, dochází na 

Dědinu na program tělocvik a muzikoterapie. 

• Denní režim: režim zajištěn chodem zařízení, dále má aktivity dle 

naplánovaného harmonogramu (1xtýdně tělocvik, muzikoterapie, dále učení 

známých hře na hudební nástroj, docházení na kurzy a další). 

• Kompenzační pomůcky: slepecká orientační hůl, rozlišovač barev COLOR 

test, ve sprše madlo a protiskluzné dlaždičky, telefon Nokia s hlasovým 

výstupem, rozlišovač bankovek. 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kognitivní funkce: byl proveden Montrealský kognitivní test (verze pro nevidomé). 

Klient získal 20 bodů z 22. Ztratil body v oblasti: paměť – oddálené vybavení. 

• Chápání: rozumí zadaným instrukcím. 

• Řeč: plynulá, dobrá výslovnost, občas zabíhá myšlenkami k jinému tématu. 

• Paměť: subjektivně udává zhoršení paměti, chtěl by jí trénovat. Objektivně 

snížená funkce. 

• Pozornost: subjektivně snížená. 

• Učení: je schopen naučit se novým dovednostem. 

• Orientace (osobou, místem, časem): plně orientován. 

• Sociální interakce: komunikující, spolupracující, rád poznává nové lidi, je 

v pravidelném kontaktu s lidmi. 

• Řešení každodenních problémů: dokáže vyřešit každodenní problémy, řekne si 

o pomoc. 

Čtení, psaní: umí číst i psát v Braillově písmu, umí se podepsat. 
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Smysly: až na zrak všechny smysly nenarušené, z estetického hlediska nosí sluneční 

brýle. 

Mobilita a lokomoce: klient zcela mobilní, při chůzi využívá orientační skládací hůl. 

Bolest: mírné bolesti v bederní oblasti a v kolenou. 

Vyšetření horních končetin: 

• Dominance: pravák 

• funkční rozsahy pohybů: bez patologického nálezu. 

• svalová síla: vyšetřena orientačně - symetrická, bez patologického nálezu. 

• čití: vyšetřeno orientačně - bez patologického nálezu. 

• úchopy: všechny typy úchopů bez patologického nálezu, vázne fáze přiblížení 

(vzhledem ke zrakové vadě není zacílení přesné a tempo je zpomalené), 

předměty si dává blíže k tělu, aby nad nimi měl větší kontrolu a lépe se mu 

s nimi manipulovalo. 

Soběstačnost: 

pADL: byl proveden Barthel Index (BI), ve kterém klient získal 100 bodů (pásmo 

nezávislý). 

• Oblékání: obleče se sám, sladěnost oblečení moc neřeší – má převážně 

nakoupené kusy oblečení, které se k sobě hodí, občas využije COLOR test, 

knoflíky a zipy zapne, tkaničky umí zavázat, ale raději nosí boty nazouvací nebo 

na suchý zip (při náhlém rozvázaní tkaničky hrozí riziko pádu). 

• Jedení a pití: nají se sám, využívá všechny typy příborů, maso nakrájí, nají se 

z hlubokého i mělkého talíře (preferuje hlubší), napije se sám ze všech typů 

nádob (hrneček, sklenička, lahev). Dříve využíval hladinku, nyní při nalévání 

vody do hrnečku využívá svůj prst (je to rychlejší a je na to zvyklý). 

• Osobní hygiena: učeše se, obličej umyje (má naučeno, kde co je – jen občas 

problém s personálem, který věci přendá na jiné místo, ví, kde je studená/teplá 

voda), má zubní protézu – sám si ji vyčistí, nasadí a sundá, nehty na rukou si 

ostříhá sám kleštičkami, s ostříháním nehtů na nohou chodí na pedikúru, vousy 

si oholí sám pomocí elektrického holicího strojku. 
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• Koupání, sprchování: sprchuje se ve sprše bez dopomoci, ve sprše má madlo a 

speciální protiskluzné dlaždičky, šampon a sprchový gel má na svém místě, 

mezi sebou je rozeznává dle polohy, tvaru, nebo kupuje sprchový gel a šampon 

v jednom. 

• Kontinence moče a stolice: plně kontinentní. 

• Toaleta: zvládá bez pomoci, v novém prostředí je radši, když ho někdo 

doprovodí na místo, na toaletě se poté dokáže sám zorientovat. 

• Chůze po rovině: zvládá bez pádů, využívá orientační skládací hůl. 

• Chůze do schodů, ze schodů: zvládá bez problému sám, využívá i jezdící 

schody. 

iADL: Test instrumentálních všedních denních činností (IADL) nebyl hodnocen 

vzhledem k nevypovídajícím výsledkům (iADL jako vaření, nakupování, domácí práce, 

praní provádí za klienta personál). 

• Transport a orientace: využívá všechny typy dopravních prostředků (metro, 

autobus, tramvaj, vlak), nové trasy chodí raději s někým (nejlépe vícekrát), 

naučené zvládá bez problémů sám, nové spoje poprosí, ať mu vyhledá personál, 

sám si je nevyhledá. 

• Nakupování: potraviny - dříve sám nakupoval (v obchodech poprosil 

personál), nyní tolik nemusí nakupovat (stravu zajišťuje zařízení), někdy si 

dojde nakoupit do obchodu poblíž Palaty, kam má naučenou trasu, také využívá 

kiosek v Palatě, pokud by měl jít do neznámého obchodu, raději jde 

s doprovodem. 

Oblečení – nenakupuje, pokud něco potřebuje, domluví si doprovod. 

Drogerie a ostatní – nakupuje personál. 

• Vaření: dříve si zvládl uvařit jednoduché jídlo na sporáku, ale spíše mu někdo 

doma vařil, nyní vařit nemusí. 

• Domácí práce: dříve za něj domácí práce vykonával někdo doma, nyní 

vykonává personál. 

• Praní prádla: nikdy nezkoušel, vykonává personál, něco si jen přepere v ruce. 

• Ovládání ostatních elektrospotřebičů: dříve využíval mikrovlnku, nyní má na 

pokoji varnou konvici, kterou sám obsluhuje. 
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• Informační a komunikační technologie, příslušenství: telefon – Nokia 

s hlasovým výstupem, umí napsat SMS, přijmout a položit hovor, vyhledat si 

kontakt v telefonu, využívá v telefonu poznámky, společně s telefonem využívá 

i sluchátka k poslechu rádia. Pouští si sám i klasické rádio. Vlastní počítač 

nemá, v případě nutnosti využije počítač, který je k dispozici v centru (pomůže 

mu personál). 

• Užívání léků: podává personál. 

•  Manipulace s penězi: má rozlišovač bankovek (bankovky rozeznává i podle 

velikosti bez rozlišovače), rozezná kovové mince po hmatu, kartu nemá. Může 

využít bankovní účet, kdy si osobně zajde na pokladnu v Palatě. 

• Doručování pošty: personál poštu přináší na pokoj. 

• Vyřizování záležitostí na úřadě: V centru je sociální pracovnice. V případě 

nutnosti dojde s doprovodem. 

Silné stránky klienta: klient téměř soběstačný (některé položky ADL nevykonává, 

protože jsou zajištěny chodem pracoviště: praní prádla, domácí práce, vaření, 

nakupování), pohybuje se i mimo Palatu, má přátele, zájmy, staví se po většinu času ke 

své životní situaci s nadhledem, žije plnohodnotný život, je spolupracující, 

komunikativní a většinou dobré náladě. Díky Palatě má zajištěnou péči. Je plně mobilní. 

Slabé stránky klienta: zhoršené kognitivní funkce (krátkodobá paměť, pozornost). 

Cíle klienta: trénování kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti a koncentrace), 

udržování svalové síly a kondice. 

 

Závěr z vyšetření 

Klient (62 let) do půl roku života prý ještě reagoval na světlo, poté se jeho stav 

zhoršil a stal se úplně nevidomým. Příčina zrakové vady je neznámá. Od 4 let bydlel na 

internátní škole. Chodil do speciální mateřské a základní školy. Střední školu 

absolvoval na konzervatoři Jana Deyla (obor hra na klavír, harmoniku a lesní roh). Poté 

se živil učením na základní umělecké škole. Nyní je ve starobním důchodu. Od roku 

2016 bydlí v Palatě – Domovu pro zrakově postižené v Praze. Prostředí je uzpůsobeno 

nevidomým, klient neudává žádné problémy s bariérami. Pravidelně se pohybuje i 

mimo centrum. K chůzi využívá skládací orientační hůl. Ke zhodnocení pADL byl 
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proveden Barthel Index (BI), ve kterém klient získal plný počet bodů (100). Hodnocení 

iADL nebylo hodnoceno, neboť výsledek by nebyl relevantní (iADL jako vaření, 

nakupování, domácí práce, praní provádí za klienta personál). Orientačně bylo 

provedeno vyšetření funkce horních končetin, kde nebyl shledán patologický nález. Ke 

zhodnocení kognitivních funkcí byl proveden Montrealský kognitivní test (verze pro 

nevidomé). Klient získal 20 bodů z 22. Ztratil body v oblasti: paměť – oddálené 

vybavení. Také subjektivně udává zhoršení pozornosti. Mezi zájmy klienta patří 

například zpívání ve sborech a hraní na hudební nástroje. Klient je komunikativní, 

přátelský a staví se ke své životní situaci s nadhledem. Má své zažité strategie, jak 

zvládat věci, a nerad je mění. Cílem klienta je trénování kognitivních funkcí (trénink 

paměti, pozornosti a koncentrace) a udržování svalové síly a kondice. 

 

Stanovení cílů a plánů ergoterapie 

Cíl: klient si zvládne za 1 měsíc naučit nazpaměť 5 spojů, kterými by se dostal z bodu 

A do bodu B (na terapii se určí, které spoje by pro klienta byly užitečné si 

zapamatovat). 

• plán: 

d) trénink pozornosti (číselná/písmenná řada - terapeut čte číselnou či 

písmennou řadu, pokud pacient zaznamená konkrétní předem stanovený 

znak, musí bouchnout do stolu; čtení příběhu – terapeut čte příběh, pokud 

pacient zaznamená konkrétní předem stanovené slovo, bouchne do stolu, 

opakování číselné/písmenné řady pozpátku, odečítání od určitého čísla dané 

číslo) 

e) trénink krátkodobé paměti (Kimova hra poslepu, zapamatování si řady 

řečených slov/písmen/čísel, odpovídání na otázky na základě přečteného 

příběhu – například: „Kolik nástrojů se objevilo v příběhu? Jak se 

jmenovaly?“, hraní hmatového pexesa - například Quardo) 

 

• návrh a provedení terapie: 

a) paměť – vštípení (na začátku terapie říct tři spoje, které si klient má 

zapamatovat) 
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b) pozornost (přečtení číselné řady, pokud klient uslyší dané číslo, musí 

bouchnout do stolu) 

c) paměť – oddálené vybavení (vzpomenout si spoje, které terapeut řekl na 

začátku) 

d) krátkodobá paměť, pozornost (hmatové pexeso) 

e) krátkodobá paměť, pozornost (přečtení příběhu na téma, které je klientovi 

blízké (například o hudebních nástrojích) a poté se ptát na otázky, vztahující 

se k danému příběhu) 

f) paměť - oddálené vybavení (opět si vzpomenout na tři spoje, které byly 

řečeny na začátku) 

 

stupňování směrem dolu: 

a) vytvoření si mnemotechnické pomůcky 

b) volit menší počet podnětů (méně slov, kratší příběh, méně kartiček v 

pexesu), které si klient má zapamatovat 

c) slovní nápověda během oddáleného vybavení (například: „Byl čas odjezdu 

autobusu dopoledne?“, nebo dát na výběr z více údajů a klient musí vybrat 

jen ty správné) 

stupňování směrem nahoru: 

a) rušivé prostředí 

b) časové omezení 

c) volit více podnětů k zapamatování 

d) poskytování více stimulů najednou (hmatový, sluchový – během 

zapamatovávání klientovi například šáhnout na rameno nebo pustit rádio) 

Doporučení 

Doporučuji do terapií zařazovat i kondiční cvičení. Klient je sice v dobré formě, 

ale rád by sovu dobrou kondici udržoval. 
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Příloha č. 4 – Kazuistika č. 5 

 

Kazuistika č. 5 

Věk: 32 

Pohlaví: žena 

Diagnóza: úplná nevidomost 

Doba vzniku onemocnění: po narození v porodnici 

Datum vyšetření: 14. 1. 2020 

Anamnézy 

• Porodní a poporodní anamnéza: předčasný porod - o 1, 5 měsíce dříve, 

spálené sítnice v inkubátoru – příčina nevidomosti. 

• Osobní anamnéza: novorozenecká žloutenka, v dětství zápal plic, před deseti 

lety zlomenina zápěstí (dobře zrehabilitováno), v současnosti problémy s 

atopickým ekzémem (již v lepším stádiu), běžná očkování naočkována. 

• Rodinná anamnéza: jedináček, otec zemřel ve 40 letech na problém s játry, 

matka 61 let – zdravá. Klientka je svobodná, bezdětná, přítele momentálně 

nemá. 

• Bytová situace: bydlí sama, matka bydlí poblíž - se vším pomůže, pokud je 

potřeba, vedle také bydlí kamarádka, která je ochotna vypomoci, byt v 1. patře, 

výtah zde není, do 1. patra chodí po schodech, domácí mazlíčky nemá. Byt je 

uzpůsobený – odstraněny předměty, které by překážely v cestě, byt je nedaleko 

zastávek městské hromadné dopravy. 

• Sociální anamnéza: je v pravidelném kontaktu s lidmi, má dobré přátele. 

• Školní anamnéza: speciální mateřská školka, 1. a 2. třídu absolvovala ve 

speciální škole v Praze, v období 3. – 9. třídy byla integrována do běžné školy – 

měla u sebe asistentku (asistentka s ní trénovala prostorovou orientaci a 

využívání kompenzačních pomůcek), bydlela v internátní škole, neměla ve třídě 

moc kamarádů. Střední škola s maturitou (diplomovaný specialista - Dis) - 

konzervatoř pro zrakově postižené (hra na klavír), poté 1 rok na jazykové škole 

(anglický jazyk), školu ale nedodělala a udělala si masérský kurz (Pobytové 

rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé – Dědina, o.p.s.) 
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• Pracovní anamnéza: první zaměstnání – pozice masérky (4 roky) – musela 

toho ale nechat kvůli atopickému ekzému, nyní pracuje na poloviční úvazek 

v Nadačním fondu Mathilda jako koordinátorka v digitální knihovně – 

kancelářská práce s počítačem (má v počítači odečítač, není poučena o 

základech ergonomie), kolegové v práci jsou také zrakově postiženi a prostředí 

je upraveno pro nevidomé. V práci je spokojená, v budoucnu by ji lákala práce 

s později osleplými. 

• Finanční anamnéza: invalidní důchod 3. stupně, příspěvek na péči 2. stupně, je 

finančně soběstačná. 

• Farmakologická anamnéza: dříve hormonální antikoncepce, momentálně 

žádné léky jen používá mastičku na atopický ekzém. 

• Alergie: atopický ekzém. 

• Abusus: elektrické cigarety 10/den, alkohol v omezené míře, drogy nebere. 

• Zájmy a volnočasové aktivity: sport – hraje závodně kuželky za tým Slavie, 

turistika, jóga, dříve dělala showdown, ráda by chodila do fitness centra, ale 

nejsou žádné specializované pro nevidomé (musela by mít asistenta), posezení 

s přáteli, koncerty (rokové kapely), české filmy v kině, divadla, poslech hudby, 

poslech knih, komentované filmy. 

• Denní režim: ráno vstane, jde do práce, ve 13. hodin končí v práci a tráví volný 

čas dle naplánování (doma se věnuje zájmovým aktivitám – poslech hudby, 

filmu atd., připravuje si jídlo, schůzky s kamarády, 1x týdně kuželky atd.). 

• Kompenzační pomůcky: orientační skládací hůl, indikátor barev COLORINO, 

VPN, párovač ponožek, telefon značky Apple (a příslušné aplikace vhodné pro 

nevidomé – Apple Pay, Google Maps), notebook s odečítačem, rozlišovač 

bankovek. 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kognitivní funkce: 

• Chápání: rozumí zadaným instrukcím. 

• Paměť: subjektivně nepociťuje problémy. 

• Pozornost: subjektivně nepociťuje problémy. Dokáže se soustředit na danou 

činnost. 
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• Učení: je schopna naučit se novým dovednostem. 

• Orientace (osobou, místem, časem): plně orientována. 

• Sociální interakce: komunikující, spolupracující, ráda poznává nové lidi, je 

v dobré náladě. 

• Řešení každodenních problémů: dokáže vyřešit každodenní problémy 

(chybějící věci v domácnosti, zdravotní potíže…). 

Čtení a psaní: naučila se číst Braillovo písmo na základní škole speciální v 1. a 2. třídě, 

je pravačka, ale čte levou rukou (moc často nečte), propiskou se zvládne podepsat, jinak 

píše na telefonu a počítači. 

Smysly: všechny kvality kromě zraku nenarušené. 

Mobilita a lokomoce: klientka je zcela mobilní, při lokomoci využívá orientační 

skládací hůl, zpomalené motorické tempo vzhledem k diagnóze. 

Bolest: při dlouhém sezení u počítače udává bolest v bedrech. 

Vyšetření horních končetin: 

• Dominance: pravák 

• funkční rozsahy pohybů: bez patologického nálezu. 

• svalová síla: vyšetřena orientačně - symetrická, bez patologického nálezu. 

• čití: vyšetřeno orientačně - bez patologického nálezu. 

• úchopy: všechny typy úchopů bez patologického nálezu, vázne fáze přiblížení 

(vzhledem ke zrakové vadě není zacílení přesné), předměty si dává blíže k tělu, 

aby nad nimi měla větší kontrolu a lépe se jí s nimi manipulovalo. 

Soběstačnost: 

pADL: byl proveden Bartel Index (BI), ve kterém klientka získala 100 bodů (pásmo 

nezávislý). 

• Oblékání: sama se obleče, má nakoupené barvy oblečení, které se k sobě hodí, 

zipy a knoflíky zapne, rozdělené oblečení do sloupečků dle typu (trička 

s dlouhým, krátkým rukávem…), boty všech typů, tkaničky zaváže, někdy 

využívá indikátoru barev COLORINO, šperky nosí (výběr dle intuice). 
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• Jedení a pití: používá všechny typy příborů, mělké i hluboké talíře, pije ze 

všech typů nádob (sklenička, hrneček, lahev). 

• Osobní hygiena: s čištěním zubů, umytí rukou/obličeje nemá problém (pastu 

má na svém místě, při rozlišování teplé a studené vody je naučená natočit páčku 

na určitou stranu, v neznámém prostředí zkouší), učeše se a udělá culík sama, 

používá krémy, nehty na rukou si sama ostříhá kleštičkami, s ostříháním a 

nalakováním nehtů na nohou chodí na pedikúru, nelíčí se (ale chtěla by 

absolvovat kurz líčení), menstruace bez problémů (využívá vložky nebo 

tampóny). 

• Koupání, sprchování: sprchuje se ve vaně, nemá madla ani protiskluznou 

podložku ve vaně (nikdy neměla žádný pád), má naučeno, jak si nastavit 

vhodnou teplotu vody, šampon a sprchový gel rozliší podle místa nebo podle 

vůně. 

• Kontinence moče a stolice: plně kontinentní. 

• Toaleta: využívá bez problémů, pokud je v neznámém prostřední, zkouší, kde 

co je (pokud nemůže najít toaletní papír, má papírové kapesníčky v tašce). 

• Chůze po rovině: využívá skládací orientační hůl, orientační majáčky pro 

nevidomé (má VPN), absolvovala ve škole výuku orientace v prostoru. 

• Chůze do schodů, ze schodů: zvládá samostatně. 

iADL: byl proveden Test instrumentálních všedních denních činností (IADL), ve 

kterém klientka získala 70 bodů (pásmo částečně závislý v IADL). Klientka ztratila 

body v těchto oblastech: domácí práce (5 bodů), nakupování (5 bodů). 

• Transport a orientace: využívá autobus, tramvaj, metro, jezdící schody 

využívá, naučené spoje zvládá bez problémů. Pokud potřebuje poradit, zeptá se 

kolemjdoucích. Jízdní řád si zvládne vyhledat v telefonu. K plánování trasy 

využívá Google Maps. Pokud je přechod pro chodce dobře ozvučený a přestup 

z chodníku na přechod označený dlažbou pro nevidomé – rozpozná ho a zvládne 

samostatně přejít. 

• Nakupování: potraviny - využívá služby Košík.cz nebo Tesco online nákupy, 

pokud je v obchodě, zavolá si k sobě v obchodě doprovod. Oblečení – chodí 

nakupovat s matkou nebo kamarádkou. Drogerie a další – poprosí 

prodávajícího v obchodě o pomoc. 
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• Vaření: sporák i troubu umí obsluhovat (má naučeno, kolikrát musí otočit 

kolečkem, aby se dostala k požadovanému programu), zvládne si uvařit sama, 

jediné, co jí činí problém, je rozpoznat, kdy je maso potřeba otočit. Věci má na 

svém místě, aby se v kuchyni dobře orientovala. Přemýšlí nad svým jídelníčkem 

a snaží se jíst zdravě. 

• Domácí práce: sama po sobě si umyje a sklidí nádobí, jinak neuklízí a má 

sjednanou paní na úklid. Květiny nemá. 

• Praní prádla: v pračce pere na naučené programy – ví, kolikrát musí otočit 

kolečkem, aby zapnula oblíbený program, na praní raději využívá kapsle, ale 

zvládne dávkovat prášek i pomocí nádobky. K rozlišení barev prádla používá 

indikátor barev COLORINO, na párování ponožek využívá párovač ponožek. 

• Ovládání dalších elektrospotřebičů: obsluhuje mikrovlnku, kávovar, 

rychlovarnou konvici – nemá na elektrospotřebičích vyznačené žádné tečky, dle 

kterých by se orientovala – pamatuje si, jak se co ovládá. 

• Informační a komunikační technologie, příslušenství: telefon - využívá 

značku telefonu Apple – je s ním velice spokojena, má spoustu aplikací, které 

usnadňují život nevidomému, telefon aktivně využívá (volání, psaní, hledání na 

internetu, aplikace v telefonu). Počítač – běžný uživatel, potřebuje počítač denně 

využívat v práci, absolvovala počítačový kurz (práce s Wordem, e-mailem, 

pohybování se na internetu…), doma má svůj notebook, ve kterém má stažený 

odečítač. Využívá i sluchátka k telefonu a k notebooku. Zvládne přístroje dát do 

nabíječky a dobít si je. 

• Užívání léků: léky momentálně nebere, dříve brala hormonální antikoncepci, 

zvládla ji užívat samostatně, aplikuje si mastičky na atopický ekzém. 

•  Manipulace s penězi: převážně využívá aplikace Apple Pay, platí kartou, nebo 

má rozlišovač bankovek. Využívá internetového bankovnictví George – zvládá 

ho samostatně obsluhovat (má nastavené automatické platby). Zvládne si 

rozplánovat rozpočet. 

• Doručování pošty: pokud jí přijde nějaká pošta, poprosí, aby jí poštu někdo ze 

známých přečetl. 

• Vyřizování záležitostí na úřadě: v případě nutnosti chodí s doprovodem. 

Silné stránky klientky: klientka je téměř soběstačná, má přátele, zájmy a práci. Staví 

se ke své životní situaci s nadhledem, žije plnohodnotný život, je spolupracující, 
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spolehlivá, komunikativní a v dobré náladě. Zkouší nové možnosti, které jsou pro 

nevidomé k dispozici. 

Slabé stránky klientky: co se týče domácnosti, potřebuje dopomoc s domácími 

pracemi (musí si platit paní na úklid). Má sedavé povolání (práce s počítačem) a není 

poučena o základech ergonomie. 

Cíle klientky: naučit se sama sebe nalíčit, zvládat samostatně domácí práce, rozšířit 

znalosti ve vaření – má v plánu jít na kurz do Tyfloservisu, naučit se cviky, aby jí ze 

sezení u počítače nebolely záda. 

Závěr z vyšetření 

Klientce (32 let) byly po narození spáleny sítnice v inkubátoru, proto je od mala 

úplně nevidomá. Chodila do speciální mateřské a základní školy. Střední školu 

absolvovala na konzervatoři pro nevidomé (obor hra na klavír). Poté si díky organizaci 

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé – Dědina, o.p.s. prošla 

masérským kurzem. Nyní pracuje na poloviční úvazek v nadačním fondu Mathilda jako 

koordinátorka v digitální knihovně. Ke své práci dennodenně využívá počítač. V práci 

je spokojená, jako jediné negativum shledává sezení u počítače, ze kterého ji občas bolí 

v bedrech. O ergonomii práce a pracovního prostředí poučena nebyla. Klientka bydlí 

sama v bytě, který má dle svých potřeb uzpůsobený. V případě nutnosti jí se vším 

pomůže matka nebo známý, kteří bydlí v okolí. Klientka je ve všech oblastech ADL 

téměř soběstačná. Ke zhodnocení pADL byl proveden Barthel Index (BI), ve kterém 

klientka získala plný počet bodů (100). Ke zhodnocení iADL byl proveden Test 

instrumentálních všedních denních činností (IADL), ve kterém klientka získala 70 bodů 

(pásmo částečně závislý v IADL). Klientka ztratila body v oblasti domácí práce (5 

bodů), nakupování (5 bodů). Orientačně bylo provedeno vyšetření funkce horních 

končetin a kognitivních funkcí, ani v jedné položce nebyl shledán patologický nález. 

Klientka má spoustu zájmů, mezi ně patří například sport, turistika a posezení s přáteli. 

Klientka je komunikativní, bere svou situaci s nadhledem a nebojí se zkoušet nové 

možnosti, které jsou pro nevidomé k dispozici. 
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Stanovení cílů, plánů ergoterapie a následná terapie 

Cíl: uskutečnit návštěvu ergoterapeuta v reálném pracovním prostředí klientky, v rámci 

které bude klientka poučena o zásadách ergonomie práce a pracovního prostředí, a 

následně dle těchto zásad pracovní prostředí zhodnoceno a upraveno. 

• plán č. 1: seznámit klientku o následujících zásadách: 

c) jak správně sedět u počítače (výška stolu by měla být stejná s výškou loktů, 

držení loktů při těle, nadloktí a předloktí společně svírají úhel 90°, stehno 

s lýtkem společně svírají úhel 90°, chodidlo by mělo být celou dobu 

položené na podlaze a svírat s lýtkem také 90°, zadek by měl být co nejvíce 

vzadu, záda vzpřímená a uši, ramena, boky v jedné rovině, nohy by měly jít 

natáhnout a mít tedy dostatečný prostor, 

d) důležitost zařazovat přestávky a rozcvičky během sezení u počítače a měnění 

pozic během sezení (pravidelně střídat polohu na židli – zakloněná, rovná, 

předkloněná poloha, každých 60 minut se projít a protáhnout, přestávka stačí 

na 5 minut, zařadit cviky jako – proplést prsty a dlaně vytočit vzhůru nad 

hlavu, úklon s nataženou paží střídavě na každou stranu, střídat stoj na 

patách a na špičkách, opřít se dlaněmi o bedra a pomalu se zaklonit atd. 

• návrh a provedení terapie: 

c) vysvětlit klientce obecné zásady, a nechat ji, aby předvedla, jak by zásady 

provedla, 

d) po chvíli požádat o samostatné zopakování a předvedení zásad, a zjistit, zda 

si pokyny byla schopna zapamatovat. 

stupňování směrem dolů: 

c) pokud by klientka nebyla schopna předvést instrukce, terapeut jí může 

nastavit do požadované polohy nebo slovně navést, 

d) pokud by klientka měla problém se zapamatováním, využít například 

mnemotechnické pomůcky pro zapamatování si všech zásad, či si postup 

například nahrát na záznamník. 

 

• plán č. 2: během hodnocení a úprav se soustředit na následující body: 
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d) výška pracovního stolu (pokud stůl není nastavitelný, obecně platí, že výška 

stolu by měla být zhruba 72 cm, u menších žen je tato výška o pár centimetrů 

nižší, předpaží a předloktí by mělo svírat úhel 90°, 

e) židle a její nastavení (židle by měla mít pevnou konstrukci, aby byla stabilní 

a ne kývající se, stehno s lýtkem by měl svírat úhel 90°, kotník s lýtkem také 

90°, chodidla by měly být opřeny o podlahu – pokud nohy nedosáhnou na 

podlahu, můžeme chodidla něčím podložit, také můžeme doporučit koupi 

ergonomické židle, 

f) klávesnice (měla by být v místě dosahu - u mužů je oblast dosahu přibližně 

50 cm, u žen přibližně 44 cm). 

• návrh a provedení terapie: zhodnotit, popřípadě i upravit pracovní prostředí 

klientky a doporučit koupi pomůcek – například ergonomické židle. 

Doporučení 

Klientka není soběstačná v oblasti domácích prací (některé práce zvládne sama - 

umytí nádobí, uklizení linky, ale ostatní činnosti za ní vykovává paní na úklid), dále by 

se také chtěla zlepšit ve vaření. Doporučuji proto vyzkoušet kurz sebeobsluhy, který 

pořádá organizace Tyfloservis. V rámci kurzu by se klientka mohla zaměřit právě na 

samostatné zvládání domácích prací a na nácvik vaření. Klientka také udává, že by se 

chtěla naučit líčit. Kurzy líčení přímo pro nevidomé neprobíhají neustále, pouze někdy 

vypíše organizace, zabývající se nevidomými, kurz na toto téma. Proto pokud by 

klientka chtěla kurz absolvovat co nejdříve, doporučila bych domluvit si setkání 

s vizážistkou, která by jí s líčením pomohla. Spoustu nevidomých žen má s tímto 

postupem dobré zkušenosti. 
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Příloha č. 5 - Leták: Ergoterapie v oblasti péče o nevidomé osoby 
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Příloha č. 6 – Desatero komunikace s pacienty se zrakovým postižením 

Následné desatero ukazuje zásady, jak komunikovat s nevidomým pacientem. Je 

převzato ze stránek www.nrzp.cz. 

1. Při kontaktu s pacientem je nutné s ním jednat tak, aby se necítil ponížen. Není možné 

spoléhat na nějaký jiný, zvlášť rozvinutý způsob vnímání zrakově postiženého, 

například dobrý hmat či sluch. 

2. S nevidomým je nutno jednat přirozeně a přímo, nikoliv přes jeho průvodce. Ten 

nevidomého pouze doprovází. Věty typu: „Paní, chce si pán sednout?“, jsou nevhodné. 

3. Osoba jednající s nevidomým zdraví jako první. Pozdrav s vlastním představením je 

důležité spojit s oslovením typu: „Dobrý den pane Nováku, jsem pan Novotný“, aby 

nevidomý věděl, že pozdrav patří jemu. Při odchodu z místnosti je vhodné nevidomého 

upozornit na to, že dotyčná osoba opouští místnost. 

4. Podání ruky na pozdrav nahrazuje nevidomému vizuální kontakt. Při setkání stačí 

nevidomému oznámit „podávám Vám ruku“. Při rozhovoru je velmi důležitý oční 

kontakt s nevidomým. Není tedy vhodné odvracet při rozhovoru tvář, protože to 

nevidomí obvykle poznají. 

5. Při vyšetření je nezbytné pacientům vysvětlit, co se bude dít, při instrumentálním 

vyšetření je třeba stručně popsat jak použité přístroje, tak vlastní činnost. Pro 

nevidomého pacienta jsou informace typu „teď to píchne, teď to bude tlačit, teď vás to 

bude trochu pálit“ nezbytné. 

6. Dveře do místností by měly zůstávat buď zcela otevřené nebo zcela zavřené. 

7. Věci nevidomého by měly zůstat na svém místě. S věcmi nevidomého je dobré 

nemanipulovat bez jeho vědomí. 
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8. Při komunikaci s nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, kouknout se, mrknout, 

prohlédnout si. Tato slova používají nevidomí k vyjádření způsobu vnímání: cítit, 

hmatat, dotýkat se. 

9. Nevidomý člověk s vodícím psem má přístup do zdravotnických zařízení. Na vodícího 

psa není vhodné mlaskat, hvízdat, hladit ho, krmit ho nebo na něj mluvit bez vědomí 

majitele. 

10. Při jednání by měl být nevidomý objednán na určitou hodinu. Tu je vhodné dodržet, aby 

se předešlo jeho nervozitě v neznámém prostředí. Je vstřícné nevidomému pacientovi v 

čekárně sdělit, že o něm víme. 

(Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2006) 
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Příloha č. 7 – Desatero komunikace při doprovodu pacientů se 

zrakovým postižením 

 Následné desatero představuje praktické rady pro doprovod nevidomých 

pacientů. Je převzato ze stránek www.nrzp.cz. 

1. Zdravotnický pracovník se s nevidomým vždy předem stručně dohodne o způsobu 

doprovázení. Obvyklý způsob spočívá v tom, že průvodce nabídne nevidomému rámě a 

ten se ho při chůzi lehce za loket přidržuje. Průvodce jde vpředu, nikdy nevidomého 

nepostrkuje, nepopotahuje ani jinak se s ním nesnaží manipulovat. 

2. Při vstupu do místnosti (např. ordinace) průvodce dveře otevírá a nevidomý dveře 

zavírá. Proto je výhodné, aby doprovázený byl na straně závěsů (pantů) dveří; není-li 

tomu tak, před dveřmi si vymění místa tak, že nevidomý za průvodcem přejde na 

druhou stranu. Průvodce nevidomého neprotlačuje dveřmi ani jej neobchází. 

3. Před vstupem na schodiště průvodce zpomalí nebo úplně zastaví a upozorní 

nevidomého na směr schodiště: „schody nahoru“ apod. Dále mu řekne o prvním a 

posledním schodu každého schodišťového ramene. 

4. O nástupu do auta (sanitky) se průvodce a doprovázený předem stručně dohodnou. 

Praktické je, aby průvodce položil ruku nevidomého na horní hranu otevřených dveří 

automobilu, případně upozornil na výši schůdků. Vlastní nástup pak nechá na 

nevidomém. Je rovněž vhodné předem se dohodnout, kdo zavře. 

5. Při procházení úzkým průchodem jde průvodce vždy první. Průvodce naznačí pohybem 

paže, za niž se nevidomý drží, aby se zařadil za něj a šel za ním v zákrytu. 

6. Chce-li si nevidomý sednout, položí průvodce ruku nevidomého na opěradlo. 

Nevidomému stačí sdělit: „zde je židle, toto je opěradlo“ a on sám si zjistí její polohu a 

posadí se. 

7. Průvodce nevidomému stručně popíše místnost, kde se budou zdržovat. To platí i o 

toaletě. Zde by měl průvodce nevidomému sdělit, o jaký druh toalety se jedná. 

Zkontroluje čistotu a řekne mu, kde je papír, splachovací zařízení apod. 
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8. Při delším pobytu musí být pacient seznámen s orientační situací místnosti, aby byl 

následně samostatný – jak vypadá pokoj, kde se nachází jeho lůžko a noční stolek, kde 

je umyvadlo, jak najde WC a umývárnu, kde se nachází ambulance, „sesterna“, jak se 

obsluhuje zařízení na přivolání zdravotní sestry v případě nouze. 

9. Průvodce upozorní nevidomého na netradiční zábranu na chodníku. Při pohybu venku 

pomůže nevidomému včasné a nedramatické slovní upozornění na výkop, lešení, 

stavební zábor nebo neobvykle zaparkované auto. 

10. Průvodce své průvodcovství nevidomému nabízí, nikoli vnucuje. 

(Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2006) 
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Příloha č. 8 – Montreal cognitive assessment/MoCA-BLIND 

 

(Převzaté z: https://www.mocatest.org/wp-content/uploads/2015/tests-

instructions/MoCA-Test-BLIND.pdf) 
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Příloha č. 9 - Informovaný souhlas 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

1. lékařská fakulta 

 

Obor: Ergoterapie 

                              

 

Informovaný souhlas ke zpracování  

a zpřístupnění osobních a citlivých údajů 

 

Já, níže podepsaný/á: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů (GDPR), tímto uděluji svůj výslovný a svobodný souhlas se 

zpracováním veškerých svých osobních a citlivých údajů, které jsem poskytl/a během 

rozhovorů v rámci výzkumného projektu k bakalářské práci studentky 3. ročníku 

ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy: 

Simoně Bartošové, 

s pracovním názvem:  

Role ergoterapie u nevidomých osob. 

Beru na vědomí, že své osobní a citlivé údaje poskytuji pro následující účely: 

• vědecký výzkum oboru ergoterapie 

• tiskovou i elektronickou verzi závěrečné kvalifikační práce 

Jsem si vědom/a skutečnosti, že správcem těchto údajů se podpisem tohoto souhlasu 

stává výše uvedená studentka. 
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Souhlasím, že jsem byl/a obeznámen/a se zachováním důvěrnosti a anonymity 

v bakalářské práci jak mé osoby, tak osob mě blízkých. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních 

předpisů o ochraně osobních údajů mám právo: 

• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů 

samostatně; 

• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní a citlivé údaje jsou o mně zpracovávány; 

• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních a citlivých údajů; 

• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod; 

• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž 

odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem; 

 

Pro kontaktování správce ve věci ochrany osobních a citlivých údajů lze využít 

následující kontakt (telefonní číslo, emailová adresa) na studentku: 

 

Bartosova.Simona@seznam.cz 

Další ujednání: 

…….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………................……………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………….………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......……………….……………

……………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Datum, místo podpisu:  ………………………………………………………            

 

Podpis:  ……………………………………………………… 

 

  


