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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 jazyk (na Masarykově univerzitě je 

organizace, která pomáhá zdravotně znevýhodněným). 

• Pracovní anamnéza: na brigády nechodí. 
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• 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…). 

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 
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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. 

• 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 
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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 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. 
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• 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. 

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 
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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, 

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. 
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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 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 
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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). 

• 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. 
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• 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. 

•  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. 
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• 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 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), 
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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: 

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: 
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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 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 
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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 

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 
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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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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 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. 
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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) 

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 
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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. 

• Učení: je schopna naučit se novým dovednostem. 

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

• Jedení a pití: používá všechny typy příborů, mělké i hluboké talíře, pije ze všech typů 

nádob (sklenička, hrneček, lahev). 



28 

 

• 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. 

• 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. 
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• 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, 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. 
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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. 

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: 

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, 
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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 klientce obecné zásady, a nechat ji, aby předvedla, jak by zásady 

provedla, 

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

pokyny byla schopna zapamatovat. 

stupňování směrem dolů: 

a) pokud by klientka nebyla schopna předvést instrukce, terapeut jí může nastavit do 

požadované polohy nebo slovně navést, 

b) 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: 

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 klientky 

a doporučit koupi pomůcek – například ergonomické židle. 
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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. 

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. 
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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) 

  



39 

 

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:  ……………………………………………………… 


