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Anotace diplomové práce
Diplomová práce se zabývá problematikou progresivního zrakového postižení z různých
hledisek. První kapitola se věnuje vlivu progresivního zrakového postižení na psychiku
jedince. Druhá část práce se zaměřuje na progresivní zraková onemocnění v dětství a
dospělosti z pohledu oftalmologie. Důležitou součástí práce je vzdělávání a rehabilitace takto
postižených osob. Teoretické poznatky budou konfrontovány s osmi případovými studiemi.

Klíčová slova
progresivní zrakové postižení, tapetoretinální degenerace sítnice, diabetická retinopatie,
věkem podmíněná makulární degenerace, glaukom, zraková ostrost, zorné pole, centrální a
periferní vidění, coping

Annotation
Diploma thesis deals with progressive visual impairment from different perspectives. The
first chapter deals with the impact of progressive visual impairment in the individual psyche.
The second part focuses on progressive visual disorders in childhood and adulthood from the
perspective of ophthalmology. An important part of work is education and rehabilitation of
handicapped persons as follows. Theoretical knowledge will be confronted with eight case
studies.

Keywords
progressive visual impairment, retinitis pigmentosa, diabetic retinopathy, age-related macular
degeneration, glaucoma, vizus, visual field, central vision and peripheral vision, coping
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Úvod
Zrakem získáváme až devadesát procent informací z okolního světa. Výrazné zhoršení
zraku vytváří změněné životní podmínky, které mají dopad na vývoj a fungování osobnosti.
Křivohlavý (1985) zdůrazňuje, že každá nemoc, tedy i progresivní nemoc, je nejen tělesně ale
i duševně náročnou životní situací. Nejde tedy nikdy pouze jen o dysfunkci postiženého
orgánu. Nemoc se odráží v duševním životě, v psychice nemocného. Samotný postižený a
jeho rodina se musejí vypořádávat s náročnou životní situací. Velké břemeno je také na
lékařích a samozřejmě nezastupitelnou úlohu mají speciální pedagogové, psychologové a
sociální pracovníci a mnoho dalších odborníků, kteří mohou člověku se zrakovým postižením
pomoci s řešením složité situace, do které se dostal v důsledku oslabení či ztráty zraku.
Jedinci

s progresivním

zrakovým

postižením jsou

specifickou skupinou

zrakově

postižených. Jejich postižení je charakteristické určitou mírou progrese během života, která
mnohdy vede až k úplné slepotě. Některá progresivní postižení zraku jsou vrozená, někdy
dokonce i dědičná. Progresivní postižení zraku se vyskytuje u všech věkových kategorií. U
některých jedinců se manifestuje již od narození či raného věku, případně během dětství,
některé postihne během dospělosti či stáří. Do skupiny progresivních onemocnění oka, u
kterých dochází ke zhoršování zraku během dětství nebo dospívání, patří např. degenerativní
onemocnění sítnice. Jedna z nejčastějších příčin ztráty zraku v dospělosti je diabetická
retinopatie. Mezi další onemocnění dospělého věku s postupnou ztrátou zraku patří např.
glaukom. U starších lidí se naopak můžeme setkat s věkem podmíněnou

makulární

degenerací. V zájmu všech odborníků a samotných postižených by měla být co největší
informovanost o těchto onemocněních a to hlavně v oblasti prevence, léčby a následné
speciálně pedagogické či psychologické péči o takto postižené jedince.
Tato práce se zaměřuje na problematiku jedinců s progresivním postižením zraku ve všech
věkových kategoriích. Hlavním cílem práce je přispět k poznání osobnosti a celkové životní
situace jedinců s tímto postižením. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. První
kapitola se soustřeďuje na psychické aspekty progresivního zrakového postižení. Pozornost je
věnována také nejbližšímu sociálnímu okolí zrakově postiženého jedince. Druhá kapitola
pojednává o progresivních zrakových onemocněních z pohledu medicíny. Třetí kapitola se
zabývá výchovou, vzděláváním a rehabilitací takto postižených osob.
V praktické části práce budou teoretické poznatky konfrontovány s případovými studiemi.
Praktická část diplomové práce si klade za hlavní cíl co nejvíce poznat život jedince s
I l e l e b r a n t o v á . Petra
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progresivním zrakovým postižením s ohledem na psychologické a speciálně pedagogické
strategie. Jedním z dílčích cílů je poznat psychické prožívání takto postiženého člověka. Mezi
další cíl náleží zjistit, zda se jedinci s progresivním zrakovým postižením včas připravují na
případnou progresi zraku, zda se např. včas učí s jednotlivými kompenzačními pomůckami.
Nedílným cílem této práce je poznat pracovní oblast života člověka, který' postupně přichází o
zrak. Praktická část práce bude vycházet přísně z kvalitativního paradigmatu. Jako hlavní
metoda získávání dat bude použit polostrukturovaný rozhovor s respondenty. Jednotlivé
životní příběhy respondentů tak budou moci být následně zpracovány v případové studie.
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1. Psychologické
postižením

aspekty člověka s progresivním

zrakovým

1.1. Postupné zhoršování zraku jako náročná životní situace
Jakékoli zdravotní postižení můžeme z hlediska prožívání chápat jako náročnou životní
situaci, protože většinou na jedince působí dlouhodobý, ireverzibilní a zátěžový vliv, který
zvyšuje hladinu stresu a přináší předpoklady pro řadu konfliktů, způsobuje řadu frustrací,
přináší obavy, nejistotu (Jesenský, 2007). Obecně jde u progresivních onemocnění o
nepříznivou prognózou, což má vliv na psychiku jedince.
Je nepochybné, že každé onemocnění ovlivňuje psychiku člověka, jeho

aktuální

uvažování, prožívání a chování. Nemoc se dostává do centra jeho myšlení a prožívání. Vede k
soustředění se na sebe a nemoc se tak stává dominantním tématem, mění se sebepojetí
pacienta. Postoj k vlastní nemoci závisí na mnoha faktorech a to jak subjektivních tak
objektivních - emoční prožívání, rozumové hodnocení a chování (Severová, 2006). Z
dlouhodobého hlediska je nutné uvést, že se v případě progresivního zrakového onemocnění
nejedná o onemocnění jednorázové a tedy ukončené jako je např. u úrazů, ale jedná se o
chronické progresivní onemocnění, které povede dříve či později ke zrakovému postižení
různého stupně. Z toho vyplývá také jiná psychická zátěž na zrakově postiženého, protože
daný jedinec se musí neustále vyrovnávat s dalším a dalším zhoršením zraku, a tudíž prochází
ve svém životě mnoha zlomy, které mohou být pro člověka krizové a velmi stresující.
Vágnerová (1999) také konstatuje, že postižení můžeme z hlediska prožívání jedince
chápat jako náročnou životní situaci, protože působí dlouhodobě na jedince zatěžujícím
vlivem, způsobuje stres, zhoršuje jeho každodenní situaci, způsobuje řadu konfliktů a
způsobuje řadu frustrací. Psychickými aspekty progresivního zrakového postižení se také
zabýval Čálek (1978). Uvádí, že osoby s progresivním postižením zraku jsou sice připraveny
na případnou ztrátu zraku, což ale neznamená, že když k ní dojde, tak se s ní lehce vypořádají.
Nikdo z nich totiž není schopen se s tímto stavem vypořádat hladce a ihned.
Velmi důležitou ale také citlivou otázkou je problematika sdělování diagnózy a správné
informování o možné progresi onemocnění. Wiener (2006) uvádí, že mnohdy nejsou pacienti
dostatečně informováni o progresi svého onemocnění. Podle něj tu postrádáme péči o takto
postižené, protože těmto lidem nikdo nepomáhá pochopit a řešit své aktuální problémy a
nedokáže je citlivě připravit na pravděpodobnou variantu zhoršení či dokonce ztráty zraku.
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Tito lidé se cítí jako normálně vidící, ale problém nastane, když se zrak začne zhoršovat. To je
zřetelné např. u diagnózy retinitis pigmentosa, kde postižení trpí většinou zúžením zorného
pole a poruchami vidění za určitých světelných podmínek (šero či naopak silné světlo), na
které se v průběhu života adaptují a považují se za normálně vidící (Wiener, 2006).
Problematika vztahu lékaře, pacienta a sdělování diagnózy je proto velmi důležitá nejen při
vyrovnávání se s postižením, ale má nezastupitelnou úlohu při rehabilitaci takto postižených
jedinců.
Podstatné je zaregistrovat a uvědomit si, že dochází ke zhoršování zraku. Když si
postižený všimne, že dochází ke změně, což je také potvrzeno okolím, nastává popření a
bagatelizace tohoto stavu. Posléze může následovat obíhání různých lékařských zařízení,
která člověka mnohdy udržují v naději, že dojde k obratu k lepšímu a nebo člověka
nedostatečně informují o prognóze. Nesmí se také zapomenout na to, že je to období velmi
náročné psychicky, ale také mnohdy i finančně. Toto období může být velmi dlouhé, někdy i
několik let, a člověk může začít hledat pomoc dokonce např. i u léčitelů, v alternativní
medicíně, v úpravě životosprávy. Z hlediska psychiky se střídají stavy naděje a aktivity se
stavy zoufalství, beznaděje a trpné rezignace. Problémy začínají být ve vykonávání činností,
které člověku nečinily dříve problémy (čtení, psaní, domácí práce) a začíná se ohrožovat
pracovní uplatnění jedince. Člověk se stává stále závislejším na druhých. Začíná vnímat, jak
mu mizí svět před očima. Když jsou již zrakové problémy tak vážné, nebo dotyčný nevidí
vůbec, dochází k poznání, že je tento stav definitivní a nemůže se zlepšit - nastává šok
(Wiener, 2006). Wiener (2006) zdůrazňuje, že je důležité sdělit pravdu, ale takovým
způsobem, aby ji pacient byl schopen přijmout. Dobré je mu nabídnout řešení vzniklé situace,
načrtnout perspektivy a dosažitelné cíle.
V tomto období můžeme takto postiženého člověka podpořit např. tak, že mu nabídneme
pomoc při řešení vzniklé situace, ukážeme mu, že i člověk těžce zrakově postižený se může
účastnit běžného života, může sportovat, věnovat se různým koníčkům apod. Důležitou
oblastí je nasměrování jedince na organizace, které se věnují rehabilitaci zrakově postižených
a seznámení s pomůckami, které postiženému pomohou k návratu do běžného života.
Na progresivní zrakové postižení reagují i rodiče takto postiženého dítěte. U rodičů
postižených dětí nebo u samotných jedinců můžeme podle Matějčka (2001) rozlišit čtyři fáze
prožitků a reakcí:
- otřes, šok, ohromení z prvotní informace
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- reakce zoufalství, beznaděje, akutního smutku
- obranné tendence - mohou mít podobu např. popření skutečnosti, hledání viny a viníka,
sebeobviňování či protestu proti skutečnosti
- postupné přijímání reality
Matějček (2001) uvádí, že samotná fáze postupného přijímání reality a její zpracování je
velmi nelehká právě u tohoto typu postižení, neboť v tomto případě nejde o definitivní
jednoznačnou skutečnost (na rozdíl např. od oslepnutí po úraze), ale o časové odložení takové
skutečnosti, o její existenci teprve v budoucnosti. Toto časové rozložení přináší postiženým
lidem zcela mimořádnou psychickou zátěž, která je sotva srovnatelná s psychickými důsledky
jiných tíživých životních otřesů a tragedií. U rodičů takto postižených dětí navíc dochází k
častým zvratům mezi jednotlivými fázemi, takže se naděje střídá s beznadějí a obranné reakce
nabývají různých podob.
Myslím si, že mají velkou váhu slova Křivohlavého (1985), který říká, že je důležité
naučit pacienta milovat svůj život, i když jde v daném případě o život strastiplný a všelijak
omezený. Člověk s progresivním postižením není v lehké situaci a výhled do budoucnosti
není také příznivý. Každý by si však měl najít na životě něco pozitivního, něco pro koho nebo
pro co žije, něco, z čeho se dá těšit i při těžce oslabeném zraku i ve výhledu nepříznivé
budoucnosti. Když si člověk najde tuto důležitou hodnotu, která nebude ani později ohrožena
v případě úplné ztráty zraku, je pak mnohem lepší vyrovnat se s osudem a dále se těšit ze
života i když trochu složitějšího. Rozhodně by neměl být náplní každodenního života takto
postiženého jedince strach z budoucnosti a přemýšlení o tom, co bude dál, jak dlouho ještě a
co uvidí, i když je velmi těžké tuto skutečnost jen tak opomenout a „zapomenout" na ni.

1.2. Strategie zvládání progresivního zrakového postižení
Progresivní zrakové postižení je pro jedince velký stresor. Každý člověk však svým
postojem ke stresorům může ovlivnit míru stresu, který prožívá. Nakonečný

(1997)

zdůrazňuje, že zvládnutí stresu většinou vyžaduje mobilizaci všech dostupných vnitřních i
vnějších sil, nasazení intelektu a zásah do emoční sféry. Emoce, vyvolané stresovými
situacemi jsou velmi nepříjemné, člověk je motivován k tomu, aby něco podniknul a zmírnil
nebo odstranil nepříjemné pocity. Proces, kdy se člověk se stresovými situacemi snaží
vyrovnat, se nazývá coping. V angličtině toto slovo znamená - umět si poradit a vypořádat se
s mimořádně obtížnou až téměř nezvladatelnou situací, stačit na neobvykle těžký úkol
(Křivohlavý, 1994). Lze rozlišovat coping strategie, což je vědomý a racionální způsob, jak se
I l e l e b r a n t o v á . Petra
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člověk vypořádává s úzkostmi života, aleje nutné neopomenout také strategie defenzivní, kdy
se jedinec zaměří na samotnou úzkost (Nakonečný, 1997). Podstatné je také odlišit význam
slova coping od slova adaptace. Křivohlavý (1994) uvádí, že adaptace je vyrovnání se člověka
se zátěží, která je v relativně normálních mezích, v poměrně dobře zvládnutelné toleranci,
zatímco coping znamená boj člověka s nadlimitní zátěží. S copingem souvisí řada činitelů, z
nichž lze uvést osobnostní faktory (odolnost vůči stresu, jeho emocionální a kognitivní
zvládnutí) a zázemí stresované osoby (sociální vztahy, sociální podpora).
Podstatné je, jaké strategie vyrovnávání se se stresem může využít jedinec s progresivním
zrakovým postižením. Jako základní dělení bychom mohli uvést strategie obrany a strategie
útoku. Výhodnější je však zmínit rozdělení na strategie zaměřené na problém a strategie
zaměřené na emoci.
Zvládání zaměřené na problém
Zrakově postižený jedinec, který využije tuto strategii při vyrovnávání se s progresivním
zrakovým postižením, se zaměří na problém nebo situaci, která nastala, tedy na aktuální
zhoršení zraku, které ovlivňuje jeho každodenní život. Následně se bude snažit nalézt způsob,
jak situaci změnit nebo jak se jí v budoucnosti vyhnout. Jedinec např. po zhoršení zraku
nezvládá samostatnou orientaci a již nemůže dále zrakem pracovat na počítači. Hledá však
alternativní řešení, zvažuje alternativy z hlediska námahy a přínosu, volí mezi alternativami a
realizací vybrané alternativy (Atkinsonová, 1995). Výsledkem bude, že se zmíněný člověk
začne učit dovednosti potřebné pro život se zhoršeným zrakem - prostorovou orientaci a práci
na počítači. Také může uvažovat, jak se vyhnout podobné situaci v budoucnu, neboť zrak se
mu může nadále zhoršovat - např. se včas začne učit bodové písmo.
Zvládání zaměřené na emoce
Člověk se zrakovým postižením, který využije tuto strategii, se zaměří spíše na zmírnění
emocí, které provázejí stresovou situaci. Tímto způsobem se snaží zvládnout negativní emoce.
Atkinsonová (1995) dělí tyto strategie na ruminační, rozptylující a vyhýbavé.
Ruminační strategie zahrnují uzavření se do sebe. Člověk přemítá o tom, jak mu je špatně
a stále více se trápí tím, jak se mu daří špatně. Zrakově postižený člověk po zhoršení zraku
nezvládá potřebné dovednosti, aby pokračoval v běžném životě (práce na počítači, prostorová
orientace, sebeobsluha apod.), ale nic nedělá pro to, aby tuto situaci změnil. Uzavře se do
sebe, což zhoršuje jeho psychický stav.
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Lze konstatovat, že nejvhodnějšími jsou rozptylující strategie, které depresivní náladu
zmírňují a zkracují. Člověk se soustředí na provádění příjemných činností, které ho posilují a
vedou k pocitu, že je schopen ovlivnit průběh událostí. Prakticky nevidomý člověk se již
nemůže věnovat např. zahradničení, ale může si odpočinout u poslechu oblíbených knih na
audio kazetách. Oddechne si od negativních pocitů a získá větší pocit kontroly nad situací.
Příjemné činnosti člověku pomáhají, aby se pak pustil do aktivního řešení problému
vyvolaného stresorem.
Vyhýbavé strategie zahrnují činnosti, které jedince sice odpoutají od nepříjemné nálady,
ale jsou to nebezpečné aktivity - např. opíjení se. hazardérství. Samozřejmě, že i tyto strategie
se mohou objevit u člověka s těžkým zrakovým postižením.

1.3. Dítě a jeho prožívání postupného zhoršování zraku
I dítě prožívá určitým způsobem své zhoršování zraku. Důležitým faktorem jsou tedy
jednotlivá věková období a obraz nemoci v psychice dítěte, jednoduše řečeno, jak dítě prožívá
svoji diagnózu v určitém věkovém období. Podle Moravcové (2004) bývá v předškolním
období většinou oslabení nebo ztráta zraku lépe akceptována, jsou li nablízku dostupné
intervence rodiny a odborná pedagogická podpora. Ve školním věku a v období adolescence
je zde již mnohem větší zásah do psychické stability jedince, což je také způsobeno v
důsledku většího osamostatňování jedince. U těchto jedinců může být snížené sebehodnocení,
zvýšená emocionální labilita, což je způsobeno konfrontací s prožitkem neúspěchu ve školní
práci a nepřijetí sociální skupinou v důsledku selhávání při různých činnostech. Proto je velmi
nutné včas podchytit možnost vzniku těžších psychických poruch, které plynou z neustálého
vystavování jedince stresu. Nemělo by chybět citlivé řešení problémů, posilování osobnosti
zrakově postiženého včetně možnosti prožít úspěch, vyhledávání odpovídajícího způsobu
vzdělávání (Moravcová, 2004). Adolescence a dospělost již umožňují jedinci uvažovat o
budoucnosti, což může přinášet psychické problémy a pocity nejistoty vzhledem k prognóze
zrakového postižení.
Nesmíme také zapomínat na to, jakým způsobem probíhá dané onemocnění, s čímž
souvisí návštěvy lékaře a nemocničních zařízení. Dítě s progresivním postižením zraku může
navštěvovat nemocniční prostředí opakovaně, pobyt je spojen s invazivními a neinvazivními
zákroky, jako tomu je např. u kongenitálního glaukomu. Návštěvy zdravotnických zařízení
sebou přináší nutnost četných vyšetření, léčebných procedur, které mohou být spojené s
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bolestí, strachem z cizích lidí a z cizího prostředí. Dítě může trpět obavami prostřednictvím
změněného chování rodičů, kteří se o něj bojí.
Podle Severové (2006) se vlivem nemoci mění psychické potřeby dítěte:
- potřeba orientovat se ve své situaci: děti chtějí znát svůj zdravotní stav, co je čeká a
proč je to nutné. Rodiče i zdravotníci by rozhodně měli s dítětem o jeho problému hovořit,
protože dítě. které rozumí a chápe situaci, lépe spolupracuje.
- potřeba podpory a citové jistoty: tato potřeba je mnohem důležitější u dětí než u
dospělých. Emoční podpora může eliminovat obavy a pocity ohrožení u dítěte. Aby dítě zátěž
lépe sneslo, více se fixuje na blízké.
- potřeba seberealizace: tato potřeba je velmi důležitá ve školním věku. Během nemoci
však může být pozměněna. Např. role postiženého či nemocného zbavuje dítě určitých
povinností a nenutí ho dosahovat určitou míru výkonu.
- potřeba otevřené budoucnosti: Vágnerová (1995) uvádí, že potřeba

otevřené

budoucnosti je jedna z potřeb, která je důležitá pro správný vývoj dítěte. Zejména u
progresivního onemocnění může být tato potřeba deprivována. Budoucnost dítěte zpočátku
trápí rodiče, kteří jsou vzhledem k budoucnosti svého dítěte nejistí, bojí se dalších problémů,
zhoršení zdravotního stavu apod. Budoucnost bývá proto většinou spíše tabuizována nebo je
hodnocena jako něco nejasného nebo ohrožujícího. Rodiče pak mohou cítit obavy, úzkosti a
strach, a následkem toho mohou přenášet napětí a nejistotu na samotné dítě.

Na adaptaci a další soužití s takto handicapovaným dítětem má vliv několik faktorů. Ty
určují, zda péče o dítě bude přiměřená věku, typu postižení, zda rodina pochopí jeho
specifické projevy a potřeby a jakým způsobem je uspokojí.
Severová (2006) hovoří o následujících faktorech přijetí dítěte:
1. Typ nemoci nebo postižení: U některých typů progresivního onemocnění se můžeme
setkat s nevyzpytatelnosti průběhu tohoto onemocnění jako např. kongenitální glaukom,
přitěžující okolností je nejistá či špatná prognóza, která podstatně komplikuje adaptaci
pacienta i rodiny.
2. Etiologie nemoci či poruchy: Pokud známe příčinu onemocnění nebo postižení,
snímáme tím vinu z rodičů a ti se uklidní a jejich adaptace proběhne ve větším klidu. Při
nejisté či neznámé etiologii se pocity viny prohlubují, dochází ke vzájemnému obviňování a
často i rozpadu manželství či ostrým rodinným konfliktům. Adaptace probíhá velmi obtížně a
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často neúspěšně. Výsledkem může být jeden z nevhodných typů péče o dítě. Další oblastí je
problematika dědičných vad.
3. Individuální charakteristiky nemocného nebo postiženého dítěte: Dítě které je dráždivé,
špatněji, má obrácený spánkový rytmus, chová se nesrozumitelně, a při tom vyžaduje velmi
namáhavou péči (rehabilitace, dieta) je ohroženo nedostatečnou či chybnou adaptací rodiny na
sebe a nedokonalým uspokojováním svých vývojových potřeb.
4. Individuální charakteristiky členů rodiny: Pro postižené dítě je dobré, jsou-li rodiče
vyrovnanými a zralými osobnostmi s hodnotami zaměřenými k rodině a dětem. Důležitá je i
míra odolnosti ke stresu a vhodný způsob zvládání obtížných životních situací. Spokojené a
pevné manželství s harmonickými vztahy je rovněž dobrým východiskem zvládnutí situace
optimálním způsobem.
5. Struktura a organizace rodinného systému: Jedná se o síť sociálních vazeb, které mohou
přijetí usnadnit nebo zkomplikovat. Optimální je, když existují dobré vztahy k širší rodině a
udržují se zde úzké vazby (prarodiče, tety, sestřenice, přátelé), protože pak přichází zcela
přirozeně nabídka k pomoci při střídání v péči o potomka. Nejhorší je, když je rodina
izolovaná nebo má se svým sociálním prostředím konfliktní vztah.
6. Prostředí: Jde o celý systém občanských vazeb a pomoci se strany organizací. Patří sem
vazby v místě bydliště, zájem obecních představitelů o osud rodiny a účinná pomoc (sociální
dávky, příspěvky, poskytnutí bytu, slev apod.). Do této sítě spadá i možnost denního
stacionáře, speciálních škol, lázeňská péče, nabídka speciálních služeb (Severová, 2006).

Klíčovým faktorem je rodina tzn. rodiče dítěte a nejbližší sociální okolí. Postižení, které
vznikne později nebo se postupně rozvíjí je rodiči hodnoceno jinak než vrozené postižení.
Nejde o znehodnocení rodičovské prestiže, protože se dítě narodilo zdravé. Okolí pak vnímá
takové postižení jako neštěstí. Jeho etiologie je pro všechny srozumitelná a tudíž snadněji
akceptovatelná. Vyrovnání s tímto faktem tedy probíhá jinak než u vrozených postižení
(Severová, 2006). Postižením je ovlivněn celý rodinný život. Podle Matějčka (2001) se rodina
musí vyrovnat s velkou zátěží - upravit denní rozvrh, jinak plánovat do budoucna, přebudovat
soustavu hodnot, která dosud v rodině platila. Proto si rodina v tomto období zaslouží
nejvyššího ohledu a taktní pomoci od svého okolí. Je potřeba, aby rodiče žili normálním
životem jako ostatní, aby se dovedli ze života těšit a vytvářet kolem sebe radostnou náladu. U
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progresivních postiženích zraku má rodina mnoho času. aby získala dostatek duševní síly a
informací.
Dětí a dospívající, u kterých došlo ke ztrátě zraku v důsledku progresivního onemocnění,
jsou vystaveny individuální traumatizující zkušenosti. Pihrtová (1995) uvádí, že se při
psychologicko - terapeutickém působení zaměřujeme na zmírnění traumatizujících zážitků a
pomáháme hledat nové životní perspektivy -

psycholog musí být citlivý při výběru

terapeutických a diagnostických postupů. Je také vhodné pracovat s celou rodinou a to hlavně
v těch případech, kdy nevyjádřené emoce nebo neadekvátní postoje rodičů ztěžují adaptaci
dítěte na novou situaci. Při trvalém postižení dítěte není adaptace rodiny v podstatě ukončena
a každé zhoršení průběhu nemoci znamená pro rodinu nový šok, který je ještě mnohdy
výraznější než jakým bylo první sdělení diagnózy. Matějček (2001) zdůrazňuje, že je velmi
podstatné porozumění životní situaci dítěte a dále říká, že z toho vyplývá požadavek, aby
výchovné vedení postiženého dítěte snižovalo nebo dokonce odstraňovalo

potenciální

ohrožení, případně, pokud je to možné, aby je přeměnilo v pozitivní přínos. Každé dítě si
svoji nemoc uvědomuje a nějak ji prožívá. Izolace od kamarádů či např. odloučení od rodiny
v něm může vyvolat úzkost, jindy může dítě trpět pocitem viny nebo ho může děsit představa
trvalé invalidity. Postižení znamená i pro dítě změněnou životní situaci, se kterou se musí
vyrovnat. Nemoc dítěte si také samozřejmě uvědomuje a prožívá nejbližší sociální okolí, které
reaguje na změněnou životní situaci a vyrovnává se s ní. Matějček (2001) dále uvádí, že se
dítěte může velmi dotýkat nejistota a úzkost jeho rodičů či ostatních blízkých lidí, jejich
nálady, postoje, projevy, změny chování vůči dítěti. Proto je velmi důležité, aby tento vliv na
postižené dítě nebyl rušivý, ale pokud možno uklidňující a povzbuzující.

1.4. Geneticky podmíněné vady jako komplexní problém širší rodiny
Při vyrovnání se s postižením může být velmi nápomocna etiologie postižení a
porozumění příčinám, což mnohdy může sejmout pocit viny u rodičů. Dítě s genetickou
poruchou je obecně hůře přijímáno než např. děti po infekci či úrazu (Krejčířová, 1995). Do
kategorie progresivních vad zraku patří mnoho vad, které jsou na genetickém podkladě (např.
degenerativní onemocnění sítnice). Podle Vágnerové (1995) patří poškození dědičných vloh
mezi stigmatizující poruchy a rodiče mohou být považováni za méněcenné, vzbuzovat
opovržení či odpor.
Výskyt závažného geneticky postiženého dítěte se dotýká celé širší rodiny - nejen rodičů
a sourozenců, ale také sourozenců obou rodičů a jejich vlastní rodiny, navíc také prarodičů z
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obou stran. Při zjištění genetického postižení dítěte pátrají rodiče v širších rodinách a hledají
genetickou zátěž, uvažují o nemocech svých příbuzných ale i svých, což je charakterizováno
jako období hledání viníka. Pak si rodiče kladou otázky ohledně perspektiv a to na jedné
straně svých vlastních (např. jestli by mohli mít ještě někdy zdravé dítě) tak dětí (jej ich vývoj,
vzdělávání, povolání ale také možnost jejich vlastních zdravých potomků). Vše probíhá v
delším časovém období a stává se náplní pedopsychologického poradenství při dispenzární
péči o dětského pacienta a o jeho rodinu. Velmi důležitá je otázka viny a zodpovědnosti
přenašečů za danou vadu (Vyhnálek, 1995). Vágnerová (1995) uvádí, že pokud dojde k
poruše dědičné dispozice, která vedla ke zrakovému postižení dítěte, tak za handicapovaného
je také považován sám rodič, který se také tak hodnotí. Rodič je nositelem nepříznivé vlohy,
která zrakové postižení způsobila a může je způsobit znovu v budoucnosti. Neschopnost
zplodit zdravé dítě je rodičem považována jako vlastní nedostačivost. Podle Vyhnálka (1995)
se u rodičů můžeme setkat s projekcí viny na ostatní členy rodiny (např. jeden partner
přisuzuje odpovědnost za dané genetické postižení druhému partnerovi). Projekce pocitů viny
může být také zaměřena navenek, na zdravotnický personál, na pediatra, genetika, psychologa
apod. Je nezbytné již od začátku spolupráce s rodinou s genetickým rizikem vysvětlit vznik
zdravotního postižení v psychologické rovině nikoli jako vinu některého z partnerů nebo
obou, ale jako omyl přírody, kterým se platí za variabilitu, která umožnila dokonalost
lidského druhu. Vágnerová (1995) uvádí, že právě sdělení genetické prognózy může
neuvědoměle určit toho, kdo se pro rodinu stává viníkem.
Psychologickým problémem je v tomto případě ohrožení rodičovské identity. Z této
situace pak vyplývají pocity viny, ale také obranné postoje vůči takovým pocitům, které jsou
velmi nejistou základnou pro další výchovu dítěte. Fáze hledáni viny a viníka se obrací vůči
předkům. Samostatnou otázkou je v těchto případech také to, zdali mají mít rodiče další dítě a
za jakých podmínek. Rozhodnutí samozřejmě zůstává na rodičích, je však ovlivněno celou
řadou okolností, z nichž nej závažnějším i jsou informace poskytované odborníky příslušných
oborů. Informace musí být proto co nejspolehlivější a rodičům by měly být předávány co
nejsrozumitelnější formou (Matějček, 2001).
Rada dospělých s dědičným progresivním zrakovým postižením musí řešit otázku
rodičovství. Matysková (2007) uvádí, že samy zrakově postižené ženy se velmi intenzivně
zabývají při plánování rodiny otázkou dědičnosti zrakové vady. I když prognóza genetiků
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ukáže poměrně vysoké možné riziko dědičnosti, přesto se ženy většinou rozhodují pro
založení rodiny. Svého rozhodnutí nelitují ani v případě, když se zraková vada u dítěte objeví.

I l e l e b r a n t o v á . Petra

18

Univerzita Karlova \ Praze. Pedagogická fakulta, katedra S p P g

2. Progresivní onemocnění oka z lékařského hlediska
2.1. Progresivní onemocnění oka v dětském věku
Degenerativní onemocnění sítnice
Do skupiny degenerativních onemocnění sítnice patří celá řada onemocnění se společnými
znaky. Vágnerová (1995) degenerativní onemocnění sítnice definuje jako nezánětlivé,
progresivní poškození nervových elementů sítnice. Většinou onemocnění postihuje obě oči. K
progresivnímu zhoršování dochází během dětství nebo dospívání podle typu postižení.
Degenerativní změny mohou být centrální nebo periferní, a podle toho omezují v různé míře
vidění nemocného. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé typy
degenerativních onemocnění sítnice.
Stargardtova makulárníjuvenilní

degenerace

Hlavní oblast sítnice, která je u tohoto onemocnění zasažena, je makula, tudíž se jedná o
centrální degenerativní onemocnění sítnice dětského věku. Vágnerová (1995) uvádí, že se
potíže začínají objevovat na počátku školní docházky mezi 7 - 1 4 rokem, kdy dochází ke
snižování centrální zrakové ostrosti, dítě trpí paracentrálními a centrálními skotomy a
poruchami barvocitu. Jako u většiny degenerativních onemocnění sítnice i u této choroby jsou
postiženy obě oči. Ve školním věku bývá zraková ostrost těchto dětí snížena do pásma těžké
slabozrakosti až zbytků zraku 2 - 4/50. U tohoto onemocnění však bývá značná variabilita v
tempu zhoršování zrakových funkcí. Vzhledem k tomu, že jde o onemocnění dědičné
(autosomálně recesivní), rodiče jsou zdravými přenašeči, ale v rodině jsou

nemocní

sourozenci (Vágnerová, 1995).
Jesenský (2007) zdůrazňuje, že tyto děti mají sníženou zrakovou ostrost a omezené zorné
pole, s čímž souvisí zhoršená orientace v prostoru. Proto se doporučuje vyšetření na perimetru
pro stanovení rozsahu a tvaru zúžení zorného pole, abychom měli lepší představu o tom, kde
jsou případná slepá místa a jak je široké zorné pole.
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Best ova choroba
Bestova choroba je velmi podobná Stargardtově degeneraci, takže jde také o makulární
degeneraci, ale toto onemocnění se vyskytuje vzácněji. Na rozdíl od Stargardtovy degenerace
je toto onemocnění dědičné autosomálně dominantním způsobem (Vágnerová, 1995). Je
nutno poznamenat, že se centrální degenerativní onemocnění neprojevují viditelnými
změnami oka, tyto děti upoutávají spíše pozornost při určitých aktivitách. Vágnerová (1995)
uvádí, že choroba snižuje centrální zrakovou ostrost a postupně omezuje zorné pole, takže
problémy se objevují hlavně při čtení, které se stává stále více obtížnějším.
Tapetoretinální degenerace (retinitis

pigmentosa)

Toto dědičné onemocnění postihuje periferii sítnice. Vágnerová (1995) zdůrazňuje, že
degenerativní změny přicházejí již v prvním desetiletí vývoje. Zorné pole se postupně snižuje
až nakonec dítěti zbyde jen trubicovité vidění, s čímž souvisí problémy s prostorovou
orientací. Na obr. 1 je zobrazeno, jak vidí takto postižený jedinec ve stadiu trubicového
vidění. U takto postižených jedinců se také vyskytuje špatná adaptace na tmu a šeroslepost,
která souvisí se zánikem tyčinek a čípků v sítnici. Centrální vidění je ve druhé polovině
školního věku sníženo do pásma těžké slabozrakosti až zbytků zraku. Podle Hamadové a kol
(2007) toto onemocnění začíná u dětí jako šeroslepost, pokračuje zužováním zorného pole,
které přechází v trubicovité vidění a nakonec končí poklesem centrálního vidění, nejprve
přivodí slabozrakost, posléze praktickou nevidomost a nakonec v dospělosti úplnou slepotu.
Kraus (1997) uvádí, že v terminálním stadiu je komplikací katarakta a okolo 4.-5. decenia
končí onemocnění slepotou. Četnost tapetoretinální degenerace se udává v rozmezí 1: 4 000
až 1: 20 000 v závislosti na populaci. U tohoto onemocnění se udávají všechny tři typy
genetického přenosu: autosomálně dominantní, autosomálně recesivní a vázaný na X
chromozom (Vágnerová, 1995).
Zužování periferního zorného pole dítě omezuje hlavně v oblasti orientace v prostoru, v
lokomoci a adaptaci v novém prostředí, kde se nedokáže tak rychle zorientovat. Podle
Jesenského (1997) u tohoto onemocnění hrozí nebezpečí úrazu za špatného osvětlení, protože
v šeru je výrazně snížena schopnost adaptace. Nebezpečí úrazu také vzrůstá s omezováním
zrakového pole od prstencovitého skotomu k trubicovitému zúžení v rozsahu 5 - 1 0 stupňů,
které je příčinou praktické slepoty. Člověk s tímto postižením pak nemá dostatek informací o
svém okolí, o prostoru kolem sebe.
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Leberova vrozená slepota
Toto onemocnění lze stručně charakterizovat jako vrozenou retinální aplázii. Podle Krause
(1997) se jedná o těžkou formu tapetoretinální degenerace, která je charakterizována
vrozenou praktickou nebo úplnou slepotou, těžkou hypermetropií, enoftalmem. bloudivými
pohyby očí a digitookulárním příznakem. Tyto děti mají většinou zachovanou nějakou
schopnost vidění, která je ovšem velmi omezená. Onemocnění může velmi

pomalu

progredovat. Takto postižené děti mají snížené vidění do pásma zbytků zraku 1/50 (pokud
vůbec něco vidí), zúžené zorné pole a poruchu barvocitu. Vlivem snížené zrakové ostrosti a
zúženého zorného pole se tyto děti obtížně orientují v prostředí (Vágnerová, 1995, Jesenský,
2007). Onemocnění se vyskytuje velmi vzácně. Jde o dědičné onemocnění převážně
autosomálně recesivním způsobem a bývá diagnostikováno obyčejně již v kojeneckém věku
(Vágnerová, 1995). Je nutná raná stimulace a rozvíjení omezených zrakových schopností.
Leberova vrozená slepota se odlišuje od ostatních degenerativních onemocnění oka,
protože se takto postižení jedinci rodí s praktickou nebo dokonce úplnou slepotou. Rozdíl je v
tom, že u většiny degenerativních onemocnění se děti rodí „zdravé" a poměrně dobře vidí,
zrak se začíná zhoršovat až ke konci předškolního věku, z čehož vyplývá zraková zkušenost,
kterou však děti s Leberovou vrozenou slepotou nemají.
Kongenitální glaukom
Kongenitální glaukom se vyznačuje zvýšením nitroočního tlaku, který zhoršuje cévní
výživu zrakového nervu a vede ke zhoršení zrakové ostrosti a změnám zorného pole.
Následkem zvyšování nitroočního tlaku může dojít k zakalování čočky a zakalování rohovky.
Onemocnění bývá většinou oboustranné. Vyskytuje se v rozmezí 1:10 000 až 1: 300 000. Je
to dědičné onemocnění s převážně autosomálně recesivním typem přenosu. Toto onemocnění
postihuje často romskou populaci, což souvisí s vyšší četností příbuzenských sňatků rodičů.
Ve školním věku děti vidí v průměru do pásma zbytků zraku tj. 1 - 2/50. U tohoto
onemocnění je velmi nepříznivá prognóza, mnozí oslepnou ještě v průběhu

dětství

(Vágnerová, 1995).
Vágnerová (1995) konstatuje, že oči takto postižených dětí jsou nápadně velké, což však
nemá zpočátku negativní psychosociální význam, neboť dítě s velkýma očima bývá
považováno za krásné. Oči se mohou postupně měnit, mohou být nepravidelné a asymetrické,
rohovky mohou být dokonce zakaleny tak, že oko vypadá jako nediferencovaný kulovitý
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útvar, takže se dítě stává nápadné. Viditelné následky defektu mají již negativní sociální
význam, mohou dokonce vzbuzovat odpor. Postižení nebývá diagnostikováno ihned po
porodu, mnozí rodiče ani zpočátku nevědí, že jejich dítě má zrakovou vadu. U těchto dětí je
nutnost pravidelné aplikace léků a časté kontroly nitroočního tlaku.
Myopia gravis
Kraus (1997) vymezuje těžkou myopii nad - 6 D, která může být doprovázena dalšími
změnami v oku. Tyto děti vidí špatně hlavně na dálku a čím je myopie závažnější, tím je
zraková ostrost nižší. Postižení má různou míru progrese. U nejtěžších forem může dojít k
atrofii cévnatky a k degenerativním změnám na sítnici, dokonce může dojít i k jejímu
odchlípení, čímž dochází ke zhoršení zrakové ostrosti, změnám zorného pole nebo dokonce i
k oslepnutí. I bez těchto komplikací má choroba progresivní charakter. Ve školním věku
mohou tyto děti vidět v rozmezí lehké slabozrakosti až zbytků zraku, aleje nutné zdůraznit, že
stupeň postižení může být velmi variabilní. Tyto děti jsou nápadné silnými brýlovými skly,
někdy i mikroftalmem. Takto postižené děti se musejí omezovat ve fyzické námaze, tudíž se
musejí vyhnout některým hrám a sportům a můžou mít obtíže v orientaci na dálku. Myopia
gravis bývá diagnostikována až v pozdějším věku (Vágnerová, 1995, Kraus, 1997). Reakce
rodičů na sdělení této diagnózy nejsou nijak děsivé, protože neodlišují těžkou myopii od
lehčích variant, a chápou to pouze tak, že je dítě jen krátkozraké.
Jesenský (2007) uvádí, že se maligní progresivní myopie zastavuje až kolem 25 roku, kdy
dosahuje 15 až 30 dioptrií. Jsou nutné pravidelné kontroly u lékaře (dvakrát do roka) a
nezbytné je sledovat oční pozadí, protože v případě potvrzení degenerativních změn na očním
pozadí je nutné omezit všechna cvičení s tvrdými dopady a doskoky, předklony, hlavu je
nutné chránit před úrazy a údery a nevhodná jsou všechna silová cvičení, extrémní fyzická
námaha a vytrvalostní běhy.
Uveitida
Uveitida znamená zánět živnatky a může vzniknout kdykoliv v životě dítěte, jde tedy o
získané postižení. Projevuje se světloplachostí, slzením a snížením zrakové ostrosti. U této
choroby je riziko zhoršení stavu. U těžce zrakově postižených dětí se s uveitidou setkáváme v
rámci Stillovy choroby, která je spojena s revmatickou artritidou - první projevy se snížením
zrakové ostrosti se objevují na počátku školní docházky do 10. roku života. K uveitidě se
může přidružit zakalování čočky, sekundární glaukom, s čímž souvisí další zhoršování
I lelebrantová. Petra

22

Univerzita Karlov a \ Praze. P e d a g o g i c k á fakulta, katedra S p P g

zrakové ostrosti. Vidění bývá sníženo až do pásma zbytků zraku a není výjimkou ani
nevidomost (Vágnerová, 1995).
Zákaly rohovky
Rohovka se postupně zakaluje a narušuje se její průhlednost. Vágnerová (1995) do této
skupiny řadí Petersovu anomálii a dysgenezis iridocornealis typu Rieger, jde však o vzácná
onemocnění. Zákal může postihnout i čočku a může se přidružit sekundární glaukom.
Postižení je obvykle oboustranné a tyto děti vidí zhruba v pásmu zbytků zraku nebo i hůřeji.
Tato uvedená onemocnění jsou dědičná. V dospělém věku je možná operativní úprava a
transplantace rohovky. Představa budoucího zlepšení může změnit postoje rodičů již v dětství.

2.2. Progresivní onemocnění oka v dospělosti
Glaukom
Autrata a Vančurová (2002) vymezují glaukom jako skupinu očních onemocnění
charakterizovaných progresivní neurodegenerací, kde společným znakem bývá zvýšený
nitrooční tlak. Je to jedno z nejzávažnějších očních onemocnění a postihuje jedno až dvě
procenta populace starší čtyřiceti let a u deseti procent postižených končí trvalou slepotou. Na
obr. 2 jsou zobrazeny výpadky v zorném poli pacienta při pokročilém stadiu glaukomu.
Závažným

problémem

konečných stadií tohoto onemocnění je bolest. Kraus (1997)

zdůrazňuje, že charakteristickým znakem u všech glaukomatických onemocnění je nepříznivá
prognóza. Kraus (1997) uvádí následující klasifikaci glaukomu:
- glaukom s otevřeným úhlem
- glaukom s uzavřeným úhlem
- vrozený glaukom
- smíšené formy glaukomu
Onemocnění má buď akutní nebo chronický charakter. Je nezbytné, aby pacient
pravidelně chodil na kontroly na měření nitroočního tlaku. Pokud tlak nebezpečně stoupá,
přistupuje se k operačnímu zákroku - základní operační zákrok spočívá v protětí iris
(iridectomie). Na snížení nitroočního tlaku se používají léky jako je např. pilocarpin
(Jesenský, 2007). Jesenský (2007) se také zmiňuje o tom, že jsou prospěšná správně
prováděná dynamická cvičení, kontraindikací jsou však cvičení izometrického charakteru,
cvičení s předklony, nevhodná jsou extrémní silová cvičení, skoky do vody, pády, činnosti
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dlouhodobého vytrvalostního charakteru a nedoporučují se ani prudké změny teploty při
přecházení z místnosti do mrazu.
Diabetická retinopatie
., Diabetická retinopatie je typickou mikrovaskulární
komplikaci diabetu mellitu Špatně
kompenzovaná
cukrovka - hyperglykémie - vede k postižení drobných očních cévek, které se ucpávají a tím dochází k porušeni
prokrvení sítnice. Zmíněné cévy "netěsni", vytéká z nich tekutina a ta způsobuje otok sítnice.
Xedostatečné
prokrvení
i otok sítnice narušuji schopnost vidět. Oko se snaži napravit situaci vytvářením
nových cév
(neovaskularizacej.
ty jsou ale nekvalitní, rostou do okolí a praskají, čímž mohou prokrvácet oko
(hemoftalmus)
a způsobit trakční odchlipení sítnice. " (Fantová)

Diabetická retinopatie je nejčastější komplikací diabetu a způsobuje až 1 8 % případů
získané slepoty. Projevuje se po osmi až desetiletém trvání diabetu. Pouze u mladistvých se
může dostavit dříve (Jesenský, 2007). Autrata a Vančurová (2002) uvádějí, že diabetické
změny na očním pozadí procházejí třemi stadii. Prvním stupněm je prostá diabetická
retinopatie, která se projevuje diabetickou mikroangiopatií.

Druhý stupeň se nazývá

preproliferativní stadium, které přechází ke třetí proliferativní fázi, kterou doprovázejí
komplikace jako např. krvácení do sklivce, jizevnaté svraštění proliferací, pevné adheze
sítnice, které pak mají za následek odchlípení sítnice. Prognóza je nepříznivá a způsobuje
slepotu. Nutná je hlavně kompenzace diabetu (Autrata, 2002). Podle Krause (1997) ze
subjektivních příznaků jde o výpadky zorného pole, při postižení centrální krajiny o snížení
zrakové ostrosti. Dále je typické proměnlivé vidění, problémy mohou být také s oslněním a
světloplachostí. Na obr. 3 je zobrazeno vidění pacienta s touto diagnózou. Je však nutno
poznamenat, že příznaky nejsou zpočátku dlouho žádné a postižení sítnice může zjistit jen
lékař při pravidelné prohlídce. U mužů se objevuje většinou před dosažením 45 let, u žen
později. Je alarmující, že přibližně 80 - 95 % těžkých zrakových postižení, která jsou
způsobena cukrovkou, by se dalo odvrátit pravidelnou kontrolou očního nálezu a včasnou
oční léčbou (Fantová).
Sosna (1998) nahlíží na problém tohoto onemocnění také z historického hlediska. Uvádí,
že v roce 1930. což bylo krátkou dobu po zavedení inzulínu, byl diabetes melitus příčinou
slepoty pouze jednoho procenta, o třicet let později toto číslo vzrostlo na 15% a nyní můžeme
hovořit dokonce až o 64.5% (hovoří se o Spojených státech amerických), takže více než tři
čtvrtiny nevidomých Američanů přišli o zrak následnými komplikacemi diabetu.
Diabetická retinopatie je součástí maligní tripatie při cukrovce a je nejčastější příčinou
slepoty ve vyspělých zemích. Nejzávažnější ze všech komplikací, které postihují diabetika je
právě diabetická retinopatie, což je poškození sítnice a přesněji poškození sítnicových cév.

I l e l e b r a n t o v á . Petra

24

Univerzita Karlov a \ Praze. P e d a g o g i c k á fakulta, katedra S p P g

Mezi obecně rizikové faktory patří typ diabetu a věk. kdy vznikl diabetes a celková doba jeho
trvání, stejně jako kompenzace a četnost hyperglykemií (Sosna, 1998). Diabetes melitus
můžeme rozdělit podle Sosny (1998) do dvou skupin.
Diabetem melitus I. typu trpí jedna pětina registrovaných diabetiků v České republice. Do
této skupiny patří především mladší pacienti a u tohoto typu je nezbytné dodávat inzulín.
Tento typ diabetu je často spojen s pozdními komplikacemi, pro vznik a vývoj očních
komplikací je nebezpečnější a rychlejší, a to jak v nástupu tak v i v průběhu komplikací.
Známky diabetické retinopatie u diabetu I. typu se objevují do dvou let po záchytu u 2-7 %
pacientů, po deseti letech je počet postižených jakoukoliv formou diabetické retinopatie
kolem 50 % a po dvaceti letech trvání cukrovky vzrůstá procento postižených na 75 % a více.
U více než 25 % nemocných se vyvine nejzávažnější forma diabetické retinopatie

-

proliferative forma. Po deseti až dvanácti letech je četnost diabetické retinopatie u obou typů
diabetu téměř shodná (Sosna, 1998).
Diabetes melitus II. typu má podle Sosny (1998) co se týče očních komplikací pozvolnější
nástup, proto také často přehlédnutelné změny přivedou pacienta k lékaři někdy až příliš
pozdě. Postiženy jsou spíše starší lidé a u této formy není nutné dodávat inzulín. Změny na
sítnici jsou patrné již druhý rok po záchytu u 20 % nemocných.
Sosna (1998) zdůrazňuje, že velký úkol leží na pacientovi samotném, naprosto zásadní je
dodržování

diety

spojené

s pohybem,

důležitá je

taktéž

obeznámenost

pacientů

s

onemocněním a pravidelné kontroly u oftalmologa. Spolupráce s oftalmologem (pravidelná
kontrola vízu a očního pozadí) je v tomto případě nezbytná. Dokonce se poměrně často stává,
že podezření na cukrovku vysloví právě oftalmolog při rutinním vyšetření očního pozadí.
Nejdůležitějším faktorem zabraňujícím rozvoji a vzniku diabetické retinopatie je dlouhodobá
správná kompenzace cukrovky. Jesenský (2007) uvádí, že v prvních dvou etapách se nemusejí
omezovat tělesná cvičení. Teprve když se objeví proliferace, drobné krvácení a odchlipování
sítnice, je nutné vyřadit cviky s doskoky, dopady, zvedání těžkých břemen.
Zánět rohovky
Podle Autraty a Vančurové (2002) je prognóza zánětů rohovky velmi různá. Některá
onemocnění jsou krátkodobá, jiná však mají dlouhodobý a progresivní charakter, a i přes
veškerou terapii mohou vést ke ztrátě zraku. Mezi činitele, které ovlivňují hojení i funkční
výsledek lze jmenovat např. druh a virulenci bakterií, které způsobují zánět, odolnost
nemocného, časnost zjištěné choroby, lokalizace zánětlivého procesu v zornicové oblasti nebo
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periferii rohovky a způsob terapie. Celkově lze konstatovat, že zavedení antibiotik přispělo ke
zlepšení prognózy rohovkových zánětů.
Degenerace rohovky
Degenerace rohovky vzniká při procesu stárnutí organismu a na jejím vzniku se podílí
mnoho faktorů včetně vlivů vnějšího prostředí (Autrata a Vančurová, 2002). Do této skupiny
řadíme různá rohovková onemocnění, jejichž příčinu většinou neznáme. Společným znakem
však je, že porušují transparenci rohovky. Některá z nich jsou dědičná, ty pak označujeme
termínem dystrofie. Prognóza těchto onemocnění je velmi variabilní, neboť některá nemají
ani praktický význam, některá však jsou progresivní a vedou v kratší či delší době k oslepnutí.
Léčba je pak většinou neúčinná a spočívá v odstraňování a mírnění subjektivních příznaků a
obtíží. Mezi degenerace rohovky, které souvisejí se stářím, patří např. Dystrophia et ectasia
marginalis corneae, která způsobuje značný pokles zrakové ostrosti.
Autrata a Vančurová (2002) do této skupiny onemocnění řadí také hereditární dystrofie
rohovky, které mají familiární výskyt, nepravidelný typ dědičnosti. Jejich začátek je už v
mladém věku a jedná se o oboustranný výskyt. Lze uvést např. Dystrophia corneae maculosa
(Groenouw typ II) - k manifestaci dochází v první dekádě života, je zde rychlá progrese a
t

kolem třicátého rokuje zraková ostrost snížena na praktickou slepotu. Dále se také vyskytuje
Fuchsova dystrofie - první příznaky se objevují až kolem páté dekády života a onemocnění
pomalu progreduje.
Věkem podmíněná makulární degenerace
Věkem podmíněnou makulární degeneraci lze vymezit jako nezánětlivé a pomalu se
zhoršující onemocnění centrální části sítnice. Změny na sítnici se dávají do souvislosti se
stářím a s kornatěním tepen. Toto onemocnění postihuje lidí starší padesáti let a je nejčastější
příčinou slepoty u starých lidí. Postihuje více ženy než muže. Zpočátku postihne pouze jedno
oko, což ale snižuje možnost subjektivního rozpoznání jejích příznaků. Druhé oko bývá
postiženo v průběhu dalších let s mírou rizika narůstající každým rokem o 10%. Po pěti letech
je tedy druhé oko postiženo u poloviny nemocných a po deseti letech je oboustranné postižení
jisté (Rejmont).
Věkem podmíněnou makulární degeneraci dělíme na formu suchou a vlhkou. Každý typ
VPMD má odlišný vliv na vidění postiženého - obr. 4 zobrazuje, jak je vidění deformováno u
tohoto typu diagnózy. Při suché atrofické formě si pacient uvědomuje při čtení a práci na
I l e l e b r a n t o v á . Petra
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blízko zhoršené vidění, výpadky písmen, částí zorného pole, pokroucené, deformované řádky
textu. U této formy dochází k atrofii makulární oblasti sítnice. Suchou formou trpí zhruba 85
- 90% nemocných VPMD, průběh je pozvolný v horizontu několika let, zrak se postupně
zhoršuje až může dojít i k celkovému výpadku zorného pole při velmi pokročilé fázi nemoci
(obr. 5). Mezi první příznaky patří rozmazané vidění, zhoršené vidění za tmy nebo za
soumraku, zhoršení možnosti čtení nebo zaostření na jeden objekt. Příčinou je zánik
pigmentových buněk a buněk citlivých na světlo. Na tuto formu neexistuje funkční léčba,
lékaři doporučují potravinové doplňky s obsahem luteinu, vitaminu E, zeaxantinu a zinku
(Rejmont, Moravcová, 2004).
Druhou formou je vlhká, exsudativní věkem podmíněná makulární degenerace, která
vzniká na podkladě abnormálního růstu cév pod makulární krajinou, které způsobují
prosakování krevní plazmy a elementů pod sítnici, otok sítnice a vznik jizvy ve tvaru koláče.
Vyskytuje se u 10- 15 % pacientů s VPMD, může se ale postupně vyvinout i ze suché formy.
U tohoto typu dochází poměrně rychle k poklesu zrakové ostrosti, což je doprovázeno
centrálním skotomem a jsou výrazně omezeny zrakové funkce. K příznakům vlhké formy
patří zprohýbané vidění - linie nebo obličeje člověk vidí zprohýbané, vlnité. K rapidnímu
zhoršení dochází v průběhu několika týdnů a k praktické slepotě dochází již během pár
i
i
měsíců. Toto onemocnění je v současné době jedna z nejčastější příčin ztráty zraku ve stáří v
hospodářsky rozvinutých zemích. Možnost léčby spočívá v potlačování růstu novotvořených
cév (Rejmont, Moravcová, 2004).
Podle Rejmonta je velmi důležitá prevence a po 40 roce i pravidelné podstupování očních
prohlídek. Vhodné je také jednoduché a pravidelné testování zraku pomocí Amslerovy mřížky
(Obr.6), které si může udělat každý sám doma. VPMD je částečně způsobena poškozeným
genem, který řídí metabolismus sítnice, z velké části však na jejím vzniku mají podíl i
civilizační vlivy jako je strava chudá na vitamin E, kouření, obezita, vysoký krevní tlak,
ultrafialové záření apod.

2.3. Psychické vnímání progresivního postižení zraku s ohledem na vybrané
diagnózy
Pozvolná ztráta zraku má na psychiku jedince odlišný vliv než ztráta náhlá. Čím později
však dojde k oslabení či ztrátě zraku, tím jsou méně zasaženy oblasti vývoje osobnosti jako
např. kvalita utváření představ, pojmů, kvalita řeči, abstraktní myšlení, rozvoj pohybu a
schopnosti orientovat se v interiéru a exteriéru, rozvoj komunikace a sociálních vztahů
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(Moravcová, 2004). Je nutné si uvědomit, že progresivní postižení zraku může probíhat velmi
dlouho, někdy dokonce i desítky let, a proto jde o dlouhodobou, provleklou psychickou zátěž,
která se dokonce ještě zvyšuje, pokud je stav zraku střídavý jako např. u diabetické
retinopatie. Depresivní nálady jsou dlouhodobé a opakují se. Každý další pokles zrakové
schopnosti, který člověk zjistí sebepozorováním, se obrací v prožívání jedince a musí být
zpracován duševně. Účinek této provleklé náročné životní situace na osobnost postiženého
jedince a na jeho vztahy a činnost závisí na tom, jaký zaujal postoj ke stavu úbytku zraku,
který ho čeká. Pokud tento úbytek zraku nebo dokonce ztrátu zraku považuje jako naprosté
vyřazení ze života, objevují se mnohem hlubší deprese. Hovoříme také o obdobích
reorganizace, ke které dochází, když se osoba rozhodne, že přizpůsobí svůj způsob života a
činnosti tam, kde je to nutné. U osob s progresivním postižením je velmi důležitá akceptace
vady ze strany samotné osoby (Čálek, 1988). Matějček (2001) zdůrazňuje velmi deprimující
fakt, když pacient poznává, že nějaká „vnější síla" řídí jeho život, a tudíž nelze se svým
postupným zhoršováním zraku nic udělat.
Do skupiny progresivních onemocnění oka patří řada onemocnění, která se liší různou
etiologií, průběhem onemocnění a léčbou. S tím také zákonitě souvisí odlišný vliv na
psychiku jedince lišící se různou diagnózou. Progresivní zraková postižení lze rozčlenit do tří
skupin podle průběhu onemocnění (grafické znázornění je uvedeno ve schématu 1):
1) Nemoc probíhá klidným způsobem, člověk ztrácí zrak pomalu a v průběhu dlouhého
časového období. O zrak však přichází rovnoměrně bez větších výkyvů. Charakteristickým
příkladem je degenerativní onemocnění sítnice.
2) Nemoc neprobíhá rovnoměrně, jedinec nemůže předpovídat, kdy se mu opět zrak
zhorší a o kolik, jak dlouho ještě uvidí a co uvidí. V důsledku toho je postižený v neustálém
stresu, protože neví, kdy ho zasáhne zase další „rána" v podobě zhoršení zraku. Do této
skupiny patří např. glaukom.
3) Nemoc neprobíhá rovnoměrně, člověk neví, kdy se mu opět zrak zhorší, ale někdy však
dochází k částečnému zlepšení a nějakou chvíli je jedinec schopný částečně vidět, pak
dochází opět ke zhoršení a tato situace se může opakovat. Příkladem může být diabetická
retinopatie.
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Příklady diagnóz:
3 - diabetická retinopatie
2 - glaukom
1 - degenerativní onemocnění sítnice

viděn!

časový průběh

Schéma 1. Znázornění průběhu jednotlivých typů progresivních zrakových postižení

Atkinsonová

(1995)

uvádí,

že jako

stresové

vnímáme

ty

události,

které

jsou

charakteristické neovlivnitelností, nepředvídatelností a mírou, ve které představují výzvu pro
hranice našich schopností a sebepojetí. Stupeň, ve kterém je událost stresová, se samozřejmě
liší u každého člověka. V kontextu prožívání progresivního zrakového postižení je vhodné se
zabývat faktorem neovlivnitelností a nepředvídatelností. Čím více nám událost připadá
neovlivnitelná, tím častěji ji vnímáme jako stresovou. Důvodem proč tyto situace vnímáme
jako stresové, je to, že je nemůžeme ovládat, řídit, mít pod kontrolou, nemůžeme jim zabránit
nebo je přerušit. U všech progresivních postižení zraku (tedy i u všech tří typů, které jsou
výše uvedeny) se postižený jedinec setkává s tímto faktem neovlivnitelností. Druhým
faktorem je nepředvídatelnost a ta je již v našem případě specifická pro vybrané diagnózy.
Podle Atkinsonové (1995) totiž možnost předvídat výskyt stresové události a to i v případě,
kdy ji jedinec nemůže ovlivnit, obvykle snižuje intenzitu stresu. Když lidé očekávají
předvídatelné šoky, vykazují nižší emoční aktivaci, dále mají menší strach a šoky vnímají
jako méně nepříjemné než nepředvídatelné šoky stejné intenzity. Když jedinec očekává určitý
šok či stresovou situaci, může spustit přípravný proces, který tlumí vliv škodlivého podnětu.
Dále také u předvídatelného šoku může odpočívat, dokud ho signál neupozorní na blížící se
šok. Právě u těch progresivních onemocnění oka, kde nemoc neprobíhá rovnoměrně, jedinec
zažívá nepředvídatelné změny svého zdravotního stavu, nemá žádné bezpečnostní signály,
aby se mohl na stresovou situaci připravit a může tedy prožívat trvale a často velmi
dlouhodobě stres.
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Psychika jedince s degenerativním onemocněním sítnice
Degenerativní onemocnění sítnice patří mezi progresivní onemocnění, s čímž souvisí
negativní perspektiva, která může působit jako stresor. Onemocnění se projevuje nejdříve ke
konci předškolního věku a do té doby je dítě považováno za zdravé. Podle Vágnerové (1995)
je zásadní traumatizující informace o zdravotních perspektivách dítěte, což mění rodičovskou
představu o perspektivách a dalším životě dítěte. Negativně je tak ovlivněna potřeba
rodičovské seberealizace a potřeba otevřené budoucnosti. Zajímavé je, že dítě svoje
onemocnění nijak bouřlivě neprožívá, pokud však dojde k traumatizaci, tak je příčinou spíše
změna rodičovského chování než progrese zraku.
Nicméně progrese je velkou zátěží, ale její výhodou je, že dítě má dostatek času, aby se
adaptovalo. Je dobré, aby bylo dítě schopné využívat aktuálních funkcí co nejlépe.
Degenerativní onemocnění sítnice není spojeno s bouřlivými změnami zdravotního stavu, tzn.
dítě žije v poměrném klidu a občasné kontroly na očním oddělení nepřinášejí traumatizující
změny. Děti mívají dostatek zkušeností, aby se vyvíjely dobře. Postupné ubývání zraku může
narušit sebehodnocení a identitu dítěte, což jsou potíže způsobené spíše sociálně (Vágnerová,
1995).
Progrese má poměrně pomalé tempo. Podle Vágnerové (1995) nebývají děti v průběhu
raného neuropsychického vývoje opožděny více než děti populační skupiny kromě Leberovy
amaurózy, která je vrozená a ovlivňuje raný vývoj zejména v oblasti motoriky. Příčinou je
značné omezení zrakové ostrosti, které znemožňuje potřebnou orientaci v prostoru a blokuje
tak rozvoj samostatné lokomoce. Děti s progresivně zhoršujícím se viděním a omezeným
zorným polem mají lépe rozvinutou mechanickou paměť, neboť ji více potřebují.
Psychika jedince s kongenitálním glaukomem
Je nutné vytyčit rozdíly mezi glaukomem a degenerativním onemocněním sítnice. U
tohoto onemocnění může dojít k náhlému, neočekávanému a relativně rychlému zhoršení
zraku. Podle Vágnerové (1995) se tudíž rodiče zaměřují hodně na zdravotní stav dítěte, aby
mělo dítě včas dostupnou lékařskou péči a nebezpečí ztráty zraku se maximálně odvrátilo. V
rodině je zvýšené napětí, které pro dítě znamená stresovou situaci. U adolescentů se můžeme
setkat s tím, že odmítnou léčbu. Objevují se u nich i depresivní reakce a to v závislosti na
zhoršení zraku. Tyto děti žijí v neustálém stresu, psychickém napětí, což může být nepříjemné
až do té míry, že konečné oslepnutí může být pro ně úlevou:
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"\é středním

školním

věku se u chlapce začaly projevoval

jestliže očekával další kontrolu nebo hospitalizaci
paradoxně

neurotické

potíže, které se zhoršovaly

na oční klinice. Když na počátku puberty ztratil zrak.

se uklidnil, byl rád, že je situace vyřešena a příčina chronického

stresu zmizela."

vždycky,
zdánlivě

(Vágnerová, 1995,

str. 30)

Výsledky vyšetření jsou očekávány s velkým napětím, protože každé zvýšení nitroočního
tlaku je signálem dalšího zhoršení zrakové ostrosti. V rodinách takto postižených dětí je
chronická stresová situace, režim se musí podřídit dítěti, rodiče často zaujímají k dítěti až
úzkostný vztah. Časté hospitalizace dítěte mohou dokonce zhoršovat vztah k lékařům, protože
rodiče mají nesplnitelná očekávání a považují pak lékaře neprávem za neschopné a neochotné.
Mnohdy se uchýlí k volbě léčitelů, kteří jsou obranou před úzkostí. Pakliže nepůsobí
negativně na zdravotní stav dítěte, pak mohou uvolňovat tenzi a zlepšit rodinné klima a
psychický stav dítěte. Je nutné ale podotknout, že mohou svými nesplnitelnými sliby zhoršit
budoucí adaptaci celé rodiny. Pro rodiče je totiž velmi obtížné přijmout tak traumatizující
skutečnost, že jejich dítě může být dokonce i nevidomé (Vágnerová, 1995).
Matějček (2001) zdůrazňuje, že u nemoci, která je charakterizována náhlou změnou
zdravotního stavu, musíme počítat s trvalým zvýšením hladiny prožívané úzkosti, neboť si
postižený není nikdy jistý, kdy může dojít k dalšímu zhoršení. Toto napětí a nejistota zatěžují
a vyčerpávají centrální nervovou soustavu, což se pak může projevit zvýšenou dráždivostí,
přecitlivělostí a výkyvy nálad.
Psychika člověka a diabetická retinopatie
Sosna (1998) uvádí, že doba vzniku a průběh tohoto onemocnění je velmi těžko
předpovídatelný. Navíc toto postižení může být doprovázeno druhotně glaukomem, což
přináší další komplikace. Je nutné připomenout, že se jedná o systémové onemocnění, které
nepostihuje pouze oči, což má samozřejmě vliv na psychiku člověka. Diabetik se již jednou
musel vyrovnat se svou nemocí, musel se naučit se svojí nemocí žít. Vážné zhoršení zraku mu
přináší další problémy, se kterými se musí naučit žít a vyrovnat se. Kromě samotné ztráty
zraku je také důležitá aplikace inzulínu a provádění kontroly hladiny glykémie pomocí
glukometru bez zrakové kontroly, což je zvláště pro mladé pacienty šokující a vede k
úzkostným až depresivním stavům. Diabetik se pak může stát částečně nebo úplně závislý na
svém okolí, přestože jeho fyzický stav je dostatečný na to, aby se dobře zapojil do života.
U této diagnózy jsou pacienti vystaveni neustálé nejistotě o své budoucnosti, neví, kdy
může dojít ke zhoršení zraku. Takto postižené osoby jsou v podobné situaci jako nemocní s
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glaukomem až na ten rozdíl, že u diabetické retinopatie může dojít nejen k progresi ale také k
částečnému zlepšování zraku. Jedinec však nikdy neví, kdy k případnému zhoršení či zlepšení
dojde, jak dlouho bude daná etapa trvat a jaký je výhled do budoucnosti, což má negativní
vliv na psychiku postiženého, který je vystaven obrovskému stresu.
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3. Vzdělávání a rehabilitace osob s progresivním postižením
zraku
3.1. Jedinec s těžce slabým zrakem
Osoby s těžce slabým zrakem představují skupinu osob, které se nacházejí na hranici mezi
osobami slabozrakými a osobami nevidomými, někdy jsou nazýváni také jako částečně vidící
či lidé se zbytky zraku. Vízus je snížený na 3/60 až 1/60, neboje zorné pole omezeno na 5 až
10 stupňů okolo centrální fixace (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). V některých
případech je vada ustálená, jindy může dojít ke zlepšení, ale ve většině případů dochází ke
zhoršení zraku (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, Keblová, 1996). K této minimální
zrakové ostrosti se přidružují většinou další komplikace jako narušení zorného pole, poruchy
barvocitu, šeroslepost, světloplachost atd. a ovlivňují konkrétní funkční možnosti takto
postižených osob. Tuto kategorii můžeme podle Čálka (1988) rozdělit do dvou skupin: první
skupina se podobá osobám slabozrakým a jejich vůdčím smyslem je zrak, u druhé skupiny je
zraková schopnost již tak nízká, že se tyto osoby podobají spíše nevidomým a používají
hlavně hmat a sluch, který stojí v popředí nevidomých.
Zrak se považuje za absolutní hodnotu, která vychází z reálného poznatku, že zrak je u
člověka nejúčinnějším způsobem vnímání a z tohoto poznatku vyplynul idealizující názor, že
zrak je nejúčinnější vždy a všude a nelze je ničím v činnosti nahradit. Čálek (1988)
zdůrazňuje, že při krajním snížení zrakové ostrosti však může být v určitých činnostech
výhodnější použít jiné smysly, protože minimalizovaný zrak již nestačí na vykonávání těchto
činností. Do této problematiky se ještě promítá otázka sociálně únosného tempa činnosti, což
je požadavek kladený na výkon člověka v určitém čase ze strany stanovených nebo vžitých
společenských norem i objektivních nutností. Právě zde je mnohdy rychlejší použít
mimozrakových informací, namísto příliš malých zbytků zraku. K tomu všemu zde ještě
připadá otázka bezpečnosti při přemisťování osob se zbytky zraku.
U osob se zbytky zraku je podle Čálka (1988) klíčové, aby sama postižená osoba
akceptovala, kde je pro ni lepší spoléhat na zrak a kde na ostatní smysly. U některých jedinců
zbytek zraku stačí na čtení ale ne na samostatný pohyb bez bílé hole, zatímco u jiných to
může být opačné. Je tedy nutné poznat a uznat vlastní omezení, která daná vada přináší. Když
tato osoba neakceptuje míru a profil zrakové ztráty tam, kde již zbytky zraku nestačí a kde je
vhodné je doplnit či nahradit jinými smysly, zbytečně se oslabuje a vyřazuje z některých
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činností. Někdy to může oslabit životní uplatnění a dokonce zamezit využití intelektových
schopností takto postiženého člověka. Tato otázka je velice citlivá právě u osob s
progresivním postižením zraku. Většina těchto jedinců se do jisté míry zbavuje určitých
životních možností, protože neakceptují hmatovou a sluchovou kompenzaci tam, kde by byla
mnohem lepší a lpí na využívání malého zbytku zraku, který nepostačuje a stává se brzdou.
Samotné psychologické a praktické řešení akceptace vady je podle Čálka (1988) u jedinců se
zbytky zraku nejsložitější. Tyto osoby trochu vidí a okolí je v tom utvrzuje, ale oni nevidí na
tolik, aby zrakem vystačili pro využití a rozvíjení všech svých ostatních duševních schopností,
potřeb a společenských možností.

3.2. Specifické problémy postupného
•

w v

zhoršování centrálního

a

periferního

r

videm
Při progresivním zhoršování zraku může docházet ke zhoršování centrálního nebo
periferního vidění, což je důležité vědět s ohledem na specifika speciálních potřeb těchto
jedinců. U mnohých diagnóz se setkáme jak s porušením periferního vidění tak porušeným
centrálním viděním.
Pro postupné zhoršování centrálního vidění (např. makulární degenerace), je typický
centrální skotom. Člověku nedělá větší problém pohyb v prostoru, ale čtení a práce náročné
na detail činí postiženému jedinci velké problémy, protože vidění detailů zajišťuje právě žlutá
skvrna. Ke zhoršování centrálního vidění dochází např. u věkem podmíněné makulární
degenerace, Stardgardovy juvenilní makulární degenerace či u Bestovy choroby. Vágnerová
(1995) uvádí, že se zrakové problémy u makulárních degenerací dětského věku (např. Bestova
choroba) nejčastěji projeví ve školní činnosti při práci na blízko. Protože práce na blízko je
pro děti poměrně náročná, dochází k motivačnímu útlumu a dítě se činnosti raději vyhne.
Mnohdy se pak stává, že je dítě obviněno z lenosti nebo nechuti ke školní práci. Protože je
prognóza nepříznivá, je nutné aby v období, kdy dítě ještě něco vidí, se začalo učit pracovat s
kompenzačními pomůckami a učit se číst a psát Braillovo písmo. Na dítě musíme klást
přiměřené nároky tak, abychom na něj nekladli nesplnitelné nároky, ale na druhou stranu ho
naopak nenechali zbytečně zahálet.
V případě výpadků v zorném poli je výhodné se učit používat jiné méně poškozené části
sítnice (nácvik mimomakulárního vidění). Macula je sice místem nejostřejšího vidění, ale
pokud je sama poškozená, musíme se naučit využívat jiné části sítnice. Platí ale, že čím blíž k
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makule, tím lépe. Člověk se musí takové místo naučit vyhledávat - musí se naučit, jak má
natočit hlavu, kam stočit oči, jak pohybovat textem apod. (Macháček, 2002).
Při postupném zhoršování periferního vidění (např. glaukom, tapetoretinální degenerace
sítnice) nastanou u člověka velké problémy se samostatnou orientací v prostoru, zatímco ale
postižený jedinec může nadále číst i velmi malý tisk a vykonávat náročné práce na detail. Je
důležité si uvědomit, že v tomto případě člověku nepomůže zvětšené písmo. Vágnerová
(1995) připomíná, že dítě s tapetoretinální degenerací se právě z důvodu omezeného zorného
pole snaží vyhýbat takovým nepříjemným situacím, které vyplývají z obtížné orientace. Dítě
se stává nápadné, když naráží do nábytku, dveří, tápe a stává se nejisté. Tento handicap se
také promítá do sociálních kontaktů s ostatními dětmi, kde je častý volný a rychlý pohyb a to
hlavně při hrách venku. Ve škole může mít dítě problémy při přecházení ze třídy do třídy, do
tělocvičny, ale problémem se najednou stává i cesta domů. Děti se jeví jako pomalé či
těžkopádné. Je nutno zdůraznit, že tyto děti dokáží pracovat zrakově na blízko dost dlouhou
dobu, ačkoliv tato činnost vyžaduje značné úsilí. Náročnost takového vnímání je značná
(mluvíme o trubicovém vidění), vyžaduje intenzivnější koncentraci pozornosti, a fixaci
jednotlivých dílčích informací v paměti. Výsledná komplexní představa je tedy produktem
syntetizující myšlenkové operace, který se blíží hmatovému vnímání, kde je také třeba
syntetizovat dílčí informace. Tyto děti je nutné připravovat na hmatovou práci a učit je
pracovat s kompenzačními pomůckami (Vágnerová, 1995).

3.3. Vzdělávání žáků a studentů s progresivním onemocněním zraku
Při vzdělávání žáků s progresivním zrakovým postižením musíme brát v úvahu, zda se
jedná o žáky slabozraké, žáky se zbytky zraku či žáky prakticky či úplně nevidomé. Cílem
této kapitoly není hovořit o specifikách těchto skupin, je ale nesporné, že musíme vzdělávání
uzpůsobit typu a stupni zrakového postižení, ale také musíme počítat s tím, že vada je
progresivní, což vyžaduje některá specifika ve vzdělávacím procesu. Podle vyhlášky 73/2005
může zrakově postižené dítě v předškolním věku, což se také týká dítěte s progresivním
postižením zraku, navštěvovat mateřskou školu pro zrakově postižené, speciální třídy při
běžné mateřské škole nebo běžnou mateřskou školu. Podobně tomu je na základní a střední
škole, kdy může být žák či student integrován do běžné základní či střední školy či navštěvuje
speciální třídy při základní (střední) škole či základní (střední) školu pro zrakově postižené.
Pokud dítě navštěvuje školu pro zrakově postižené, umožňuje učební plán určité úpravy. V
učebním plánu základní školy pro zrakově postižené je obsažena nabídka speciální podpory
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žáků se zrakovým postižením a jsou zde zahrnuty předměty speciální péče (PO SP ZP,
zraková terapie, tyflopedická péče), předměty psaní na počítači a práce na počítači a volitelné
předměty (např. práce s elektronickými kompenzačními pomůckami). Tyto předměty jsou
velmi důležité a mnohdy klíčové pro žáky s progresivním postižením zraku a je nutno jim
věnovat větší pozornost.
Čálek (1988) uvádí, že je důležité optimálně vytypovat. kde je výhodné využívat zbytky
zraku, aby se dosáhlo co nejvyšší výkonnosti a to také hlavně se zřetelem na budoucí nároky
pracovní přípravy a zaměstnání v perspektivě postupné ztráty zraku. U nás do poloviny
šedesátých let byli jedinci se zbytky zraku vzděláváni jako nevidomí a problémem bylo
nepodchycování, rozvíjení a využívání zbytků zraku. Později se tento problém spíše obrátil a
účinnost zbytků zraku se u některých případů přeceňovala a snižovala se tím celková
výkonnost a životní možnosti. Koncem šedesátých let u nás byla založena základní škola pro
žáky se zbytky zraku. Zde se žáci učili jak černotisk, tak bodové písmo, během výuky se
uplatňovala volitelnost těchto obou způsobů školní práce. Všichni žáci upřednostňovali čtení
a psaní pomocí černotisku. Podle Čálka (1988) zde neplatilo měřítko sociálně únosného tempa
a nikdo pak nezjišťoval, na co vlastně žákův zrak reálně stačí, a co by pro něj bylo celkově
nejvhodnější, aby byl výkonnější. Pak se ovšem stalo, že to co stačilo ve zdejším prostředí
školy, nestačilo na střední škole či později v zaměstnání. Tato otázka se dotýkala hlavně těch
žáků, kteří ztráceli zrak postupně.

Specifika výuky žáků s progresivním postižením
Čtení a psaní žáků s progresivním

postižením

Žáci s progresivním zrakovým postižením by se převážně měli ve škole učit číst a psát
oběma technikami - latinkou a bodovým písmem. Takto postižené děti většinou preferují
psaní černotiskem a preferují celkově zrakovou práci a to mnohdy až do té doby, pokud ještě
vůbec něco vidí. Zraková práce je totiž mnohem jednodušší, časově méně náročnější a
neodlišuje dítě od zdravých dětí. Tento způsob práce většinou také upřednostňují rodiče a
učitelé integrovaných žáků. Rodiče takto postižených dětí mohou odmítat výuku dvojím
způsobem, protože si nepřipouštějí možnost, že by se mohl zrak jejich dítěte zhoršovat.
Učitelé běžných škol zase nejsou připraveni na výuku Braillova písma a žáky učí jen latinku,
proto některé děti přecházejí ve vyšších ročnících do základní školy pro zrakově postižené
právě pro neschopnost pracovat zrakem a zároveň pro neznalost kompenzačních pomůcek.
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Může se stát. že dítě již není schopné pracovat v černotisku. ale zároveň nezná bodové písmo,
což může znamenat i ztrátu jednoho školního roku. Čálek (1988) uvádí příklad hudebně
nadaného žáka. který se kvůli nonakceptaci vady nenaučil braillův notopis a na normální noty
již neviděl, a tudíž nemohl získat výhodnou kvalifikaci učitele hudby ani na konzervatoři pro
zrakově postižené. Dalším příkladem může být slabozraký žák s postupnou ztrátou zraku,
který pracovní přípravu na speciální zdravotnické škole absolvoval jen za pomoci zcela
nevidomých spolužáků, kteří ho učili předčítáním odborných textů v bodovém písmu (Čálek.
1988). Zrakově postižení žáci tedy mohou pracovat buď černotiskem za pomoci vhodné
pomůcky (např. televizní lupy) nebo bodovým písmem. Jakmile žák již nezvládá číst
černotisk, jediná cesta, kterou se může dále vzdělávat, je bodové písmo, z čehož vyplývá
nutnost bodového písma u žáků s progresivním zrakovým postižením. Je tedy velmi důležitá
otázka, kdy začít s výukou bodového písma tak, aby ve chvíli, kdy už žák není schopen
pracovat černotiskem, mohl plynule přejít na bodové písmo, a tudíž by bez problému dál
pokračoval ve výuce. Ve většině škol pro zrakově postižené žáky je žákům s progresivním
zrakovým postižením věnována intenzivní péče a děti se včas seznamují s bodovým písmem.
Základním předpokladem je však dobrá znalost bodového písma u samotných pedagogů, ale
bohužel se můžeme setkat i se školami pro zrakově postižené žáky (dříve školy pro
slabozraké), kde nejsou učitelé vybaveni znalostí bodového písma. Slabozrací žáci s
progresivním postižením jsou pak vyučováni jen černotiskem. Dalším problémem jsou žáci
integrovaní, kteří jsou také převážně vyučováni pouze černotiskem.
Je nutné, aby se děti učily psát a číst Braillovo písmo a pracovat s potřebnými
kompenzačními pomůckami ještě v době, kdy částečně vidí. Rodiče i učitelé by měli být
přesně informováni o možnostech využívání zraku a o případné progresi tak. aby nedocházelo
k přetěžování dítěte. Zrakové vnímání je i u těchto dětí naprosto dominantní tak, že i při velmi
malém zbytku zraku přetrvává tento způsob poznávání. I nepatrný zbytek zraku má velký
význam pro celkovou aktivaci dítěte, při orientaci v prostoru, a i při zafixování zrakových
představ, což je významné zejména u progresivního zhoršování vidění (Keblová, 1996).
Znalost bodového písma pak má sloužit jako pojistka do budoucnosti. Podle Vágnerové
(1995) je negativním faktorem také to, že bodové písmo se považuje za písmo pro nevidomé a
takto může být hodnocen i jeho uživatel, což je jeden z důvodů, proč bývá některými rodiči i
dětmi takto zaměřená výuka do poslední chvíle odmítána a popírána - zde jde o obranu
smlouváním a odkládáním nepříznivé situace do budoucnosti. Černotisk se tedy těší mnohem
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větší prestiži a má nesporné výhody. Čálek (1988) uvádí, že pokud má jedinec velmi malé
zbytky zraku, které se dokonce ještě zhoršují, takže je čtení nemožné nebo velmi pomalé a jen
se specificky zvětšeným černostiskem. pak je v zájmu jeho výkonnosti, dát přednost písmu
bodovému jako hlavnímu a zrakové chápat jako užitečný doplněk.
Předměty speciální péče klíčové pro žáky s progresivním

zrakovým

postižením

Tyflopedická péče
V tomto předmětu žáci získávají speciální dovednosti, které jim umožní zlepšit proces
poznávání při výuce a později v životě. Na základní škole je zařazen v 1.-6.ročníku a dále je
možné pokračovat individuálně na druhém stupni základní školy, což je mnohdy potřebné
převážně u žáků s progresivní zrakovou vadou, které je třeba naučit čtení a psaní Braillova
písma. Výuka by neměla končit zvládnutím abecedy, ale měla by pokračovat tak dlouho,
dokud žák nebude schopen bodově pracovat ve vyučování. Rámcové učební osnovy tohoto
předmětu jsou rozpracované tak, že obsahují témata pro všechny stupně postižení zraku
(Hájek a kol, 2007).
Podle Hájka a kol (2007) má každý žák pro tento předmět vypracovaný individuální plán
(maximálně na jeden školní rok). Jednotlivá témata osnov jsou řazena podle stupně obtížnosti
a učitel z nich vybírá jen ty, které jsou pro žáka potřebné a odpovídají jeho zrakovému
postižení (stupni zrakové vady) a již zvládnutým dovednostem. Žáci se učí v maximální míře
využívat svůj hmat, sluch, zrakové funkce, chuť, čich, učí se dodržovat pravidla zrakové
hygieny, dokáží si vhodně upravit své pracovní prostředí, učí se prohlížet reliéfní obrázky,
labyrinty, mapy a plánky, učí se pracovat s reliéfní rýsovací soupravou, žák zvládá čtení a
psaní Braillova bodového písma, učí se číst i psát některá černotisková písmena, učí se
černotiskový podpis a učí se pracovat s pražskou tabulkou.
Zraková terapie
Moravcová (2004) vymezuje zrakovou terapii jako soubor cvičení, speciálních metod a
podpory využití rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zlepšení využití stávajícího
zrakového potenciálu. Na školách pro zrakově postižené je tento předmět zařazen do učebního
plánu. Tento předmět probíhá individuálně a v pevně stanovenou dobu. Optimální časová
dotace je polovina vyučovací hodiny týdně. Hodiny jsou střídavě zaměřeny na následující
okruhy činností: reakce na světlo, lokalizace světla, zdroj světla v pohybu, senzomotorická
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koordinace, diskriminace barev, lokalizace objektů, diskriminace tvarů a velikosti, prostorové
vztahy, souvislost mezi částí a celkem, vizuální paměť, práce s kamerovou zvětšovací
televizní lupou (Hájek a kol, 2007). Děti s progresivním postižením zraku mají mnohdy pocit,
že se jim zrak zlepšuje, ačkoli tomu je naopak, právě díky prováděné zrakové stimulaci.
Prostorová orientace a samostatný pohyb, technika chůze s bílou holí
U jedinců, kteří mají ještě zbytek zraku, tak i když se dokonce zhoršuje, je nepochybně
výhodnější se pohybovat pomocí zraku. Podle Čálka (1988) malé zbytky zraku nemohou pro
tuto činnost dostatečně postačovat a je vhodné je doplnit orientační a zabezpečovací
technikou bílé hole, čímž se zvýší bezpečnost, jistota samostatné chůze a mnohdy dokonce i
estetický dojem na veřejnosti.
Cílem tohoto předmětu, který je vyučován na školách pro zrakově postižené je. aby žáci
dosáhli co nejvyššího stupně mobility, nezávislosti a samostatnosti. Na prvním stupni žáci
pracují ve skupinách, později ve dvojicích a výuka trvá 1 vyučovací hodinu týdně, později je
výuka individuální a probíhá dvě vyučovací hodiny jednou za čtrnáct dní (Hájek a kol, 2007).
Informatika
Hájek a kol (2007) uvádějí, že se tento předmět na základní škole pro zrakově postižené
vyučuje od 4. do 10. ročníku. Jeho obsahem je zvládnutí psaní na klávesnici všemi deseti,
zvládnutí bezpečné orientace na klávesnici hmatem, zvládnutí počítače jako kompenzační
pomůcky určené ke čtení a psaní černotiskových textů: zvětšení obrazu (slabozraké), zvětšení
obrazu s hlasovou podporou (žáci se zbytky zraku), zpřístupnění alternativním způsobem pomocí sluchu a hmatu. Žáci by dále měli získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní
techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě
pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Žáci s progresivním postižením zraku by se postupně měli seznamovat s kompenzačními
pomůckami, do kterých patří i zvládnutí počítače. Důležité je včasné seznamování se s
pomůckou, dokud žák ještě vidí, protože hlavně na střední nebo vysoké škole může žákovi
neschopnost pracovat s touto pomůckou v důsledku zhoršení zraku naprosto znemožnit
studium. Jako příklad lze uvést studenta, který si v hodinách psal zápisky na počítači se
zvětšovacím softwarem až do té doby, pokud něco viděl. Po dalším zhoršení zraku již nebyl
schopen využívat zvětšovací software, ale s hlasovým výstupem neuměl pracovat, což mu
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naprosto znemožnilo pracovat s počítačem, a tudíž si ani nemohl poznamenat zápisky a
kvalitně studovat.

3.4. Rehabilitace dospělých osob při postupném zhoršováni

zraku

Vliv lékaře na rehabilitaci jedince se zrakovým postižením
Kromě pedagogů a psychologů, kteří se starají o dušení kondici postiženého jedince a o
rozvíjení jeho

schopností,

jsou

velmi

důležití

lékaři.

Zdravotní

pracovníci

mají

nezastupitelnou úlohu, protože se starají o zdravotní stav postiženého jedince a snaží se mu
zajistit maximální tělesnou kondici. Matějček (2001) zdůrazňuje, že aby rodiče postiženého
dítěte nebo samotný postižený pozitivně přijali danou skutečnost, je třeba, aby měli možnost
plně poznat realitu. Proto by měl lékař vysvětlit rodičům nebo dospělému

zrakově

postiženému příčiny a mechanismy postižení, anatomicko - fyziologické podrobnosti a
samozřejmě by měl být výklad přizpůsoben podle míry vzdělání a vnímavosti rodičů či
samotného zrakově postiženého. Matějček (2001) dále uvádí, že by bylo ideální rozhovor
opakovat a dát rodičům nebo dospělému s progresivní zrakovou vadou dostatek příležitosti,
aby se ptali a volně vyjadřovali své pocity a postoje. Křivohlavý (2002) říká, že chronicky
nemocný pacient vkládá v lékařovy rady obvykle mnohem větší naděje, nežli jsou tyto naděje
reálné. To často také vede ke zklamání pacienta. Pacient nečeká od lékaře jen běžnou
prohlídku, ale také povzbuzení, posílení naděje, sílu k dalšímu boji s nemocí. Také čeká
vyjasnění svých chmurných představ a předtuch a očekává slovo útěchy.
Velmi důležitý krok je vlastní vysvětlení diagnózy. Bohužel je jen velmi málo lékařů,
kteří si na pacienta udělají dostatek času a vysvětlí mu diagnózu a prognózu jeho onemocnění.
Mnohdy je problém v tom, že takto postižení lidé jsou léčeni na velkých klinikách či v
nemocnicích a specializovaných oftalmologů je málo, tudíž sami oční lékaři jsou většinou
přetíženi a nemají dostatek času, aby danou situaci s pacientem probrali. Postižený jedinec
pak zaslechne odborná a jemu nesrozumitelná slova, kterým se snaží s pomocí rodiny
porozumět a nakonec spolu vyvozují závěry, které se jen málokdy podobají realitě. Tato
neinformovanost člověku rozhodně nepomáhá, naopak mnohdy jedinec zažívá mnohem větší
stres, než kdyby byl seznámen se svým pravým zdravotním stavem. Podle Wienera (2006) se
u postiženého v této fázi objevuje hrůza z budoucnosti, což je zvlášť zřetelné právě u
progresivního zrakového postižení. Člověk se snaží skrývat problém před ostatními a
zvládnout vše tak, aby si nikdo ničeho nevšiml. Na druhou stranu přibývá mnoho negativních
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zkušeností a to hlavně při samostatném pohybu, kdy např. člověk vráží do věcí a lidí, a přímo
se setkává s reakcemi, které potvrzují jeho problém se zrakem (Wiener, 2006). Jedinec, který
postupně ztrácí zrak, musí řešit vnitřní konflikt, zda ještě patří mezi vidící (on se tak většinou
považuje, protože ještě něco vidí) či zda již jeho zrak je tak malý, že se bude muset učit žít
jako nevidomý - to je však pro člověka velmi těžké přijmout.
Wiener (2006) uvádí, že při seznamování pacienta s jeho prognózou je nutné jedinci
vysvětlit, že v jistých případech nemusí být zhoršení zraku kontinuální a že slepota nastat
nemusí jako např. u tapetoretinální degenerace sítnice či u diabetické retinopatie. Podle mého
názoru na jedince působí faktor nepředvídatelnosti a postižený si není jistý, jestli oslepne
nebo ne a kdy k tomu může případně dojít, což ho může udržovat ve velkém a dlouhodobém
stresu. Může také dojít k tomu, že jedinec začne popírat možnosti svého budoucího oslepnutí,
protože jeho oslepnutí nemusí podle slov lékaře nastat, což může ale přetrvávat i nadále v
případě, že k výraznému zhoršení přeci jenom dojde, což se následně promítne do včasnosti
rehabilitace. Myslím si, že právě u diagnóz s nejistou prognózou by sice na jednu stranu
postižený měl dostat informaci, že ke slepotě nemusí dojít, na druhé straně by mu možná
pomohlo seznámit se s možnostmi života těžce zrakově postižených, což může snížit jeho
strach z budoucnosti. I když je postižený udržován v naději, že k oslepnutí dojít nemusí, může
si klást otázky typu: „Co budu dělat, kdybych oslepl?", „Jak bych mohl pracovat?", „Jak bych
se postaral o své děti?" a mnoho dalších. Právě informovanost takto postiženého jedince mu
pomůže pomoci odpovědět na tyto otázky a může snížit strach z případného oslepnutí. Wiener
(2006) zdůrazňuje, že je dobré vysvětlit klientům, že je nutné řešit problémy, které objektivně
existují, nikoli problémy, které by eventuálně mohly nastat. Člověk má strach z budoucnosti.
Je nutné tedy klienta ujistit, že tyto problémy budeme řešit, pokud nastanou, aleje nutné začít
řešit ty problémy, které již existují, což většinou znamená použít bílou hůl. Většina lidí si
nechce připustit, že by ji potřebovali (Wiener, 2006). Rucká (2004) konstatuje, že se mnohdy
včasná rehabilitace člověku nedostává, jedinec si není schopen absolutně představit, jak
vlastně může nevidomý fungovat a pracovat, navíc doufá v naději na zlepšení zraku - důležitá
je tedy podle ní včasná a kvalifikovaná péče a rehabilitace.
Lékař hraje velmi důležitou roli, protože je na něm nasměrovat klienta do příslušných
zařízení, které pomáhají zrakově postiženým (Tyfloservis, o.p.s, SONS). Je také na něm
seznámit pacienta s různými pomůckami a to jak optickými tak neoptickými a vysvětlit mu
výhody chůze s dlouhou bílou holí. Bohužel je stále mnoho lékařů, kteří takto postižené
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jedince neseznámí s možnostmi sociální rehabilitace (otázkou je. zda jsou sami lékaři s
možnostmi života lidí beze zraku seznámeni), což má negativní vliv na včasné zahájení
rehabilitace zrakově postiženého a promítá se to do jeho psychiky.

Tyflorehabilitace zrakově postižených
V produktivním věku ztráta nebo oslabení zraku ovlivní stabilitu jedince, neboť mu
postižení znesnadňuje či dokonce znemožňuje vykovávat své povolání a uspokojovat své
záliby a potřeby, s čímž je mnohdy spojeno řešení ekonomických problémů, což se může
přenášet např. i do partnerských vztahů. I když se jedinec po nějaké době se svým postižením
vyrovná a najde své nové uplatnění, tak každé další zhoršení zraku ohrozí jeho stabilitu a
člověk se může znovu ocitnout na počátku cesty a řešit znovu problém vyrovnání se s
postižením (Čálek, 1978, 1985, Moravcová, 2004). Podle Jesenského (2007) komprehenzivní
tyflorehabilitace představuje množinu prvků uspořádaných tak, aby plnily účely rozvoje
lidských zdrojů ZP v případě genetického, raného nebo v průběhu života vniklého poškození
zrakového orgánu a jeho funkcí. Rozlišujeme různé složky komprehenzivní tyflorehabilitace např.

akceptace

poškození

zraku,

komunikace

se

stejně

postiženými

a

intaktními,

sebeobsluha, prostorová orientace, informační techniky a technologie reedukačního typu,
i
i
informační techniky a technologie kompenzačního typu, pracovní, léčebná, sociální a
pedagogická tyflorehabilitace (Jesenský, 2007).
Sociální rehabilitaci chápe Jesenský (1992, 2007) jako proces učení se žít s vadou, jedná
se o soubor programů a prostředků, které jsou zaměřené na regeneraci a rozvoj schopností,
které umožňují socializaci zrakově postiženého jedince a ustálení jeho společenského
postavení, vyvrcholením tohoto procesu je akceptace vady, životní pohoda a integrace.
Pedagogickou rehabilitaci chápe jako soubor programů a prostředků zaměřených na rozvoj
poznávacích schopností a dovedností, schopnost učit se a pronikat do struktur minoritní
kultury zrakově postižených ale i majoritní kultury intaktních, na rozvoj emotivity a volních
vlastností člověka zrakově postižených. Z části je prezentována i formami psychoterapie,
ergoterapie, muzikoterapie, biblioterapie. dramaterapie, arteterapie, zooterapie, kineziterapie.
Pracovní rehabilitace je charakterizována jako soubor programů a prostředků, jejichž cílem je
podporovat zájem a motivovanost a současně i obnovu rozvoje pracovních schopností. K
významným formám pracovní rehabilitace patří ergoterapie. Jednotlivé složky mají své
samostatné postavení, ale současně se navzájem prostupují a souvisejí spolu (Jesenský, 2007).
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Důležité je vědět, kde jedinci s progresivní zrakovou vadou mohou hledat pomoc a které
organizace řeší problémy tyflorehabilitace. Jedinci s progresivním zrakovým postižením se
mohou obracet na následující instituce: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
ČR (SONS ČR), Tyfloservis, o.p.s., střediska TyfloCentrum. Pobytové rehabilitační a
rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.. Jesenský (2007) připomíná, že řadu
tyflorehabilitačních úkolů plní také většina škol pro ZP a speciálně pedagogická centra při
těchto školách. Dále lze jmenovat např. Centrum TEREZA FJFI ČVUT Praha, Středisko
výcviku vodících psů Praha, Redakce časopisu ZORA, Institut psychoterapie

Praha,

Pedagogicko - psychologické poradny.
Jedinec přichází do odborného pracoviště, protože očekává pomoc ve svém problému, se
kterým si již neví sám rady a mnohdy je již dokonce zoufalý. Očekává, že dané
specializované pracoviště jeho problém vyřeší. Problém však většinou nelze jen tak lehce
vyřešit, pacient se musí naučit mnohému novému. Pro úspěšnou rehabilitaci je nutné vytvořit
vhodné podmínky. Matějček (2001) vymezuje několik oblastí, které jsou klíčové při
rehabilitaci zdravotně postižených:
- pacienta dobře znát
- pacienta na rehabilitaci připravit
- získat pacientovu důvěru
- získat pacienta pro spolupráci
- udržet pacientovu aktivitu a spolupráci

Podmínky rehabilitace
Reakce na postupné zhoršování zraku je individuální, někdo se je schopen i s těžkým
postižením vyrovnat poměrně dobře, druhý se nemůže vyrovnat s mnohem

menším

postižením. Podle Votavy (2003) záleží na stupni a typu postižení, na míře informace, kterou
člověk o svém zdravotním stavu dostane, ale také na včasném začátku rehabilitace ve všech
jejích složkách. Při řešení této mezní situace Wiener (2006) vytyčuje tři hlavní body, které
vedou k řešení složité životní situace:
1) sdělení - vysvětlení diagnózy a očekávaného průběhu onemocnění
2) psychické uvolnění - zrušit vazbu "co zatím ještě vidím "
3) vedení k řešení problému
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Ten neuvěřitelný
začínám

"svět" zvaný Internet

si uvědomovat

abych mohla pracovat
Odpověď zatím neznám.
Braillským

řádkem

Braillovo písmo?"

pálení

mě dokonale

očí. Zavírám je a chvilku

s tímhle

bezedným

zdrojem

polapil

do svých síti! Zaujetí pomaloučku

odpočívám.

informaci

"Jak dlouho ještě budu vidět alespoň

a hlavně

dobrodružství?"

ptám se sama

"Nebo snad existují i nějaké pomůcky pro tuto činnost pro nevidomé?

připojeným
Panebože

k monitoru,

nebo k čemu?

opadá

Jak dlouho

a

tak.
sebe

Jak je to asi s tím

to může trvat, než se člověk

naučí

to je otázek! A odpověď zatím žádná. " (Rucká, str. 62)

Lidem, kteří ztrácejí zrak postupně, zbytky zraku dovolují řídit své praktické konání i
společenský kontakt zrakem. Podle Čálka (1978) je velmi důležité, aby takto postižení včas
přecházeli na způsoby chování, které jsou nutné u nevidomých. Osoby s progresivním
zhoršováním zraku by se měli seznamovat s novými pomůckami co nejdříve, neboť vše se učí
lépe, pokud člověk ještě něco vidí. Velmi důležité je začít včas s prostorovou orientací a
učením se Braillova bodového písma a prací s kompenzačními pomůckami jako např. počítač.
Klimeš (2007) zdůrazňuje důležitost přijetí identity nemocného. Podle něho jsou totiž lidé,
kteří vědí, že trpí např. degenerativním onemocněním sítnice a za dva roky již nic neuvidí, ale
nejsou se schopni učit s potřebnými pomůckami a každý den jen sledují, co již nevidí - tito
lidé nepřijali identitu nemocného. Proto také tento děs takto postiženým lidem brání, aby se
dobře připravili na budoucnost. Seifert říká, že být dobrým sociálním

pracovníkem

neznamená učit lidi, ale nechat je dojít si k tomu, co sami potřebují, co je pro ně nejlepší. Tuto
myšlenku můžeme bez problému také aplikovat na speciální pedagogy. Avšak ne vždy je
postižený jedinec schopný k takovému rozhodnutí dojít sám a je vhodné, když mu nejbližší
příbuzní či pracovník sociální rehabilitace nabídne učit se dané dovednosti (např. chůze s
bílou holí) a vysvětlí mu klady této dovednosti.
Jedinec s postupnou ztrátou zraku by měl být seznámen s tím, že i naprosto nevidomý
člověk může pracovat a vykonávat většinu činností, které dříve vykonával. Měl by být
seznámen se vším, co mu může pomoci při dalším zhoršení zraku, měl by být dostatečně
obeznámen se vším, co se týče života nevidomých, což má vliv na snížení strachu z
budoucnosti. Bohužel mnohým lidem se příslušná péče včas nedostává a teprve ve chvíli, kdy
již nejsou schopni dané činnosti vykonávat zrakem, se ocitají v pasti, což se promítá do
neschopnosti zvládat pracovní nároky, problémy nastávají se sebeobsluhou a prostorovou
orientaci. Takto postiženému jedinci pak nezbývá nic jiného, než prosedět celé dny doma a
přemítat o svých problémech, protože ven se bojí jít, neboť s bílou holí neumí, doma však
také neví, co má dělat, protože o domácnost se nepostará, sebeobsluhu nezvládá, s počítačem
neumí, číst si nemůže... Toto vše se promítá do psychiky postiženého jedince, který upadá
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mnohdy do depresí, zoufalství a ani netuší, že všechno se dá řešit a že se dá naučit většina
toho, co člověk vykonával ještě se zrakem. Výše zmíněné mělo poukazovat na nezbytnost
včasné rehabilitace jedinců s progresivním zrakovým postižením.

" Svět začalo postupně
kadibudku,

zahalovat

kouřmo. Ze dveří naši chalupy jsem napřed viděla

pak celou zahradu se skalkou a všemi stromy a nad ni vesnici s typickým kostelíčkem.

zmizel první, pak začala mizet zahrada.
jezdit.

takové jakoby

Když už jsem nedohlédla

ani k té kadibudce,

Ten

přestali jsme na

zápraží,
kostelíček
chalupu

To už nešlo, to bolelo moc." (Wiener, 2006, str. 81)

Jesenský (2007) uvádí, že by veškerá pomoc takto postiženému člověku měla přispět k
jeho co nejvyšší míře kvality života, pomoci mu využívat svých schopností a dovedností, aby
se stal co nejvíce samostatný a cítil pocit pohody. Cílená pomoc by tedy měla směřovat k
tomu. aby se postižený cítil dobře, což označujeme termínem well being, a maximálně
minimalizovat stav nepohody (ill being). Nutný je zde však multidisciplinární přístup - oční
lékař, psycholog, instruktor mobility, sebeobsluhy, čtení a psaní bodového písma, sociální
pracovník a samozřejmě také nejbližší osoby postiženého. V tomto směru také mohou sehrát
důležitou roli kompenzační pomůcky - stimulují zrakově postiženého, snižují jeho informační
deficit, umožňují větší míru nezávislosti a rozšiřují možnosti interpersonální komunikace a
kontaktů.
Podle Čálka (1987) je dobré, aby se postižený jedinec stále více opíral o ostatní smysly a
duševní schopnosti, aby se chybějící zrakové informace zčásti nahradily jinými. Namístě je tu
pak rehabilitace jako u nevidomých. Někteří prakticky nevidomí s e j í vyhýbají, jiní se stahují
do ústraní, někteří předstírají, že ještě něco vidí. Rodina tu však má hodně času, aby nalezla
dostatek dušení síly a informací a rozhodně by neměla podlehnout citům.
Nároky na světlo a zraková terapie
U lidí s progresivním postižením zraku má zraková terapie velký význam. Jesenský
(2007) hovoří o komprehensivní reedukaci zraku, která je výrazným potenciálem v
dosahování optimální vizuální výkonnosti při zajištění zrakového komfortu, který přispívá k
celkové životní pohodě. V cílové skupině dospělých se reedukace zraku uplatňuje spíše jako
prostředek zachování kvality života. Většina osob s později získaným omezením vizuální
výkonnosti inklinuje k používání byť sebemenšího zrakového potenciálu, což je patrné i u
osob s progresivním zrakovým postižením, kteří využívají zrak až do poslední chvíle, kdy
ještě něco vidí. Musíme brát vždy v úvahu, že každá osobnost je jedinečná, takže stejná
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zraková vada může mít u každého člověka jiné projevy a tedy velmi zřídka platí: "Když se
dva lidé se stejnou oční diagnózou dívají na totéž, vidí totéž" (Macháček, 2002, s.3). Jesenský
(2007) zdůrazňuje, že je u osob s progresivním postižením zraku cílem zrakové terapie udržet
aktuální kvalitu vizuální výkonnosti, protože v důsledku onemocnění dochází k progresi a
existuje riziko dalšího snížení vizuální úrovně.
Mezi důležitou oblast patří úprava prostředí vzhledem ke konkrétním potřebám zrakově
postiženého, což znamená, že by měl jedinec mít vytvořené vhodné světelné podmínky ve
svém domácím prostředí nebo v práci. Macháček (2002) uvádí, že u mnohých onemocnění
sítnice lidé potřebují zvýšenou intenzitu světla. Hovoříme o nemocech jako je glaukom,
dědičné degenerace sítnice, těžká myopie, věkem

podmíněná

makulární

degenerace,

diabetická retinopatie a někdy šedý zákal (pokud je však lokalizovaný do zornicovité oblasti,
jsou naopak snížené nároky na světlo). Je nezbytné zajistit, aby měl jedinec v prostředí, kde se
často pohybuje (domov, práce) dostatek světla, včetně světla lokálního (nad pracovním
stolem, nad kuchyňskou linkou apod.).
Macháček (2002) dále zdůrazňuje, že při postupném zhoršování zraku je nezbytné
budovat zrakovou paměť, protože ta se utváří delší dobu naší zkušeností při používání zraku.
Zrak bychom měli maximálně používat i při jeho postupném zhoršování. I s minimem
zrakových vjemů nám totiž vytvořené zrakové představy pomohou rozpoznat více a mnohem
rychleji.
V Evropě patří k nejčastějším onemocněním zraku věkem podmíněná

makulární

degenerace, diabetická retinopatie, glaukom a katarakta. Tato onemocnění jsou spojena s
vážným oslabeným viděním, což přináší řadu problémů v praktickém životě. Aby člověk
mohl získávat kvalitní informace, musí se naučit pracovat s mnohými optickými a
neoptickými pomůckami. Moravcová (2004) říká, že je nezbytné řešit problémy, které
vyplývají ze zhoršené zrakové schopnosti na blízko (čtení, drobná manuální práce), ale také je
vhodné pacientům pomoci při řešení problémů s prostorovou orientací, což lze řešit např.
použitím filtrů, které pacientovi mohou pomoci při rozlišení detailů v prostoru před sebou a
tím celkově zlepší mobilitu. Podle Karáska (2007) bohužel řada pacientů není informována o
možných optických pomůckách, které mohou zvýšit jejich kvalitu života. Proto se pacienti
mnohdy nejdříve obracejí na oční optiky, kde si obstarají lupu s velkým zorným polem a
malým zvětšením, což má malé a krátkodobé zlepšení, častěji však obtíže přetrvávají a nebo
se objeví znovu. Mnozí pacienti si pak myslí, že se již nedá nic dělat a optické pomůcky

I l e l e b r a n t o v á . Petra

46

Univerzita Karlov a \ Praze. P e d a g o g i c k á fakulta, katedra S p P g

odloží. Je proto důležité, aby se k pacientům dostaly včas informace o řadě speciálních
pomůcek, které jim mohou pomoci a také na které organizace se lze obrátit. U pacientů s
progresivním postižením zraku zraková terapie zvýší kvalitu jejich života, pacient může
pocítit, že i při zhoršování zraku dochází zrakovým výcvikem ke ..zlepšování" zrakových
schopností, což může působit kladně na psychiku postiženého.
Jedinci, kteří mají centrální skotom nebo výpadky v centrální oblasti zorného pole. což je
časté u makulárních degenerací, diabetické retinopatie a glaukomu, mají problémy s
vnímáním plochy v centru zorného pole. Podle Moravcové (2004) je důležité zjistit místo
náhradní paracentrální či excentrické fixace. U progredujících chorob se může stát, že budeme
nuceni několikrát měnit místo excentrické fixace.
Výuka bodového

písma

Otázka výuky bodového písma u dospělých osob s progresivním zrakovým postižením je
zvláště citlivá. Jak již bylo na jiném místě této práce řečeno, jedná se o písmo, které je určeno
primárně pro nevidomé a sám jeho uživatel se tak také může hodnotit. Lidé, kteří o zrak
přicházejí postupně, se většinou do poslední chvíle snaží číst černotiskem i když by mnohdy
bylo lepší číst bodovým písmem, protože čtení pomocí zraku je již velmi pomalé. Přijmout
fakt, že je nutné se naučit bodové písmo, stejně tak jako fakt, že je nutné používat bílou hůl
souvisí s akceptací svého zrakového postižení a s akceptací svého omezení. Opět se sem
promítá problematika jedince se zbytky zraku: „Ještě něco vidím, tudíž jsem vidící", jedinec
řeší vnitřní konflikt mezi dvěma póly vidící - nevidící, něco vidí, takže se považuje za
vidícího, ale mnohé problémy, se kterými se setkává v běžném životě mu říkají, že jeho zrak
je vážně poškozen. Cálek (1983) zdůrazňuje, že ovlivňování zrakově postiženého člověka k
započetí rehabilitace a konkrétně k výuce bodového písma musí probíhat taktním způsobem,
aby se instruktor nedotýkal sebeúcty osleplé osoby a ani ji bezděky neurazil, což je zvláště
citlivé u osob, které postupně přicházejí o zrak a nebo u osob, které mohou o něj kdykoliv
přijít.
Pokud u postižené osoby zbyla nějaká zraková ostrost, mělo by se využívat maximálně
dostupných optických pomůcek, a samotní postižení práci zrakem preferují. Otázka je však,
kdy je vhodné začít s výukou bodového písma u takto postižených osob. Čálek (1983) uvádí,
že u osob s vyhlídkou na ztrátu zraku je vhodné s výukou bodového písma spíše vyčkat,
pokud osoba sama neprojeví zájem, rozhodně by se těmto osobám nemělo zdůrazňovat, že
stejně ztratí zrak a že se by již měli učit bodové písmo.
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Bodové písmo je velmi důležité, ale v současné době u dospělých osob klesá na
významnosti. Možná tomu je také proto, že zrakově postižení používají řadu elektronických
pomůcek (hlavně počítače s hlasovým výstupem), bez kterých se při studiu či v zaměstnání
neobejdou. Pokud však jedinec chce dosáhnout dobré výkonnosti i při své práci, je vhodné mu
vysvětlit např. funkci braillského řádku a tím ho motivovat k výuce bodového písma.
Při rehabilitaci osob s progresivním zrakovým postižením je nezbytné začít včas s
prostorovou orientací a s prací s kompenzačními pomůckami, které jsou klíčové pro
samostatný život jedince, studium, práci a volný čas. Pokud se s nimi člověk neseznámí včas,
tak po dalším zhoršení zraku, může být vyřazen z každodenního života. U bodového písma je
tomu trochu jinak, protože jeho znalost není podmínkou pro úspěšné vykonávání běžných
činností. Znalost bodového písma jistě přispívá k větší životní pohodě, vyšší pracovní
výkonnosti apod., ale jeho neznalost člověka nevyčlení z výkonné společnosti.
Prostorová orientace a samostatný

pohyb

Jedinec, který postupně ztrácí zrak se většinou až do poslední chvíle snaží orientovat
podle svých zbytků zraku. Nastávají potíže v prostorové orientaci, což velmi významně
ovlivňuje jeho psychický stav. Dále se také zrakově postižený člověk stává stále závislejší na
vidících osobách, což podle Wienera (2006) komplikuje jeho sociální vztahy, sebepojetí a v
podstatě znemožňuje jeho samostatný život ve společnosti. Je nezbytné se podrobněji zabývat
výcvikem prostorové orientace u lidí s postupnou ztrátou zraku. Podle Wienera (2006) je
zvládnutí problémů v oblasti POSP základním předpokladem samostatného života těžce
zrakově postiženého člověka.
U dospělých osob s progresivním postižením zraku došlo ke zhoršení či ztrátě zraku
většinou později, takže můžeme stavět na již vytvořených zrakových představách, na odhadu
vzdálenosti apod., což je velkou výhodou. Jak již bylo několikrát řečeno, pokud jedinec ještě
něco vidí, snaží se orientovat zrakem, proto se mnohdy setkáme s disimulací, což znamená, že
postižený jedinec zastírá skutečný rozměr svého zrakového postižení a odmítá jakékoliv
viditelné řešení - hlavně bílou hůl. Navíc se do této problematiky promítá ještě rozměr
předsudků. U postiženého jedince vzniká vnitřní konflikt, protože ještě něco vidí, považuje se
za vidícího a přijetí bílé hole znamená zařazení se do kategorie nevidomých - s tím ještě v
případě progresivního postižení souvisí strach z budoucnosti, a jedinec se snaží toto zařazení
do kategorie nevidomých a tím přijetí bílé hole odsunout do budoucnosti, což mu ale
způsobuje nemalé potíže v každodenním životě. Postižený jedinec se také často ohlíží na lidi
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v jeho nejbližší sociálním okolí a přijmout bílou hůl nechce právě kvůli nim - klade si různé
otázky typu: „Co by si sousedé mysleli, kdyby mě najednou viděli s bílou holí?" Důležité, ale
velmi obtížné je odpoutat se od toho, co si myslí ostatní a přejít k tomu, co samotnému
zrakově postiženému pomůže bez ohledu na okolí.
Potřeba výuky prostorové orientace vyplývá z diagnózy a prognózy, v tomto případě
progrese. Nezastupitelnou úlohu zde má lékař. Oftalmolog je brán jako autorita a jeho slovo
má velkou váhu, je proto dobré, když on sám postiženému jedinci doporučí včas výuku
prostorové orientace a vysvětlí pacientovi výhody bílé hole. Je však nezbytné, aby lékař
vystupoval v tomto ohledu velmi citlivě a aby si vyhradil dostatek času pro pacienta.
Wiener (2006) doporučuje využít hru, protože je všechno jen „jako" a teprve později
může člověk přiznat tuto potřebu. Je možné začít kombinovat nácvik reedukační (využívání a
kombinování stávajících zrakových možností) s nácvikem kompenzačním a to v podmínkách
uměle navozené slepoty za využití klapek či neprůhledných brýlí.
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4. Psychické a speciálně pedagogické
progresivního zrakového postižení

strategie

akceptace

V praktické části diplomové práce jsem se zabývala analýzou případových studií.
Pohlížela jsem na každého respondenta s ohledem na jeho individuálnost, avšak vycházela
jsem také z různorodosti jednotlivých progresivních zrakových postižení. Snažila jsem se
zmapovat psychické a speciálně pedagogické strategie, které respondenti používali při
vyrovnávání se s progresivním postižením zraku.
Nejprve bylo vhodné se zamyslet nad možnými strategiemi, které používají lidé při
zvládání postupné ztráty zraku. Lze konstatovat, že každý člověk s progresivním zrakovým
postižením využívá jiné a sobě jedinečné strategie při vyrovnávání se s touto těžkou životní
situací. Psychické a speciálně pedagogické strategie spolu vysoce souvisí, navzájem se
prolínají a je velmi těžké mezi nimi najít hranice. Psychické strategie se zaměřují spíše na
práci s negativními emocemi, speciálně pedagogické na řešení vzniklého problému. Z
psychologického hlediska se zde prolínají obě strategie - jak strategie zaměřené na problém,
tak strategie zaměřené na emoce, a podle mého názoru je vhodné využití současně obou
strategií. Ze speciálně pedagogického pohledu je osobám

s progresivním

zrakovým

postižením doporučováno včasné zacvičení práce s kompenzačními pomůckami, prostorové
orientace apod. Otázkou však je, zda-li je toto řešení pro takto postižené jedince vždy
psychicky přijatelné. Pro mnohé zrakově postižené jedince je velmi obtížné připustit, že je již
nutné řešit vzniklý problém, proto mnohdy spíše preferují strategie zaměřené na emoce a
snaží se zvládnout negativní emoce, které zhoršování zraku provázejí. Jedinec s progresivním
postižením zraku by měl začít konstruktivně řešit problémy vzniklé se zhoršením zraku např. začít se učit prostorovou orientaci, bodové písmo, práci s počítačem apod. Jakmile se
začne učit tyto specifické dovednosti, které jsou nezbytné pro kvalitní život se zhoršeným
zrakem, velmi rychle pozná, že zvládá převážnou část toho, co zvládal před zhoršením zraku,
což má zpětně vliv na zlepšení jeho psychického stavu. První řešení je tedy zaměřit se na
problém (výukou specifických dovedností), což následně pomůže jedinci zvládat negativní
emoce. Jiné řešení, a podle mého názoru výhodnější, je začít se učit specifickým dovednostem
a současně začít pracovat s negativními emocemi, které postupnou ztrátu zraku provázejí.
Výsledný efekt je pak pro člověka mnohem rychlejší. Někteří lidé však psychicky nejsou
připraveni na to, aby se začali učit specifickým dovednostem a stráví dlouhou dobu zaplaveni
v negativních emocích (převážně ruminační strategie). U těchto osob je potřeba včas pracovat
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na zlepšení jejich psychického stavu tak. aby se mohli následně co nejrychleji zapojit do
programu sociální rehabilitace. Níže uvádím možné kombinace jednotlivých strategií.
- strategie zaměřené na problém (např. výuka prostorové orientace)-»zlepšení psychického
stavu
- strategie zaměřené na problém + strategie zaměřené na emoce (převážně rozptylující
strategie)
- strategie zaměřené na emoce (převážně ruminační strategie) - malá šance řešení vzniklého
problému
- strategie zaměřené na emoce (pod vedením psychologa)-* později možné strategie zaměřené
na problém (např. řešení samostatné orientace)
Je nutné dodat, že nelze na psychické a speciálně pedagogické strategie při vyrovnávání se
s náročnými životními situacemi pohlížet jako na izolované oblasti bez širšího kontextu.
Velkou roli zde hrají osobnostní charakteristiky zrakově postiženého jedince, ale i širší
sociální okolí a mnoho další faktorů.

4.1. Charakteristika respondentů a metody sběru dat
Praktická část diplomové

práce vychází z kvalitativního

paradigmatu. Jedinci

s

progresivním zrakovým postižením u nás žijí v poměrně malém počtu, takže je zde větší
příležitost studovat spíše jednotlivé případy, než větší populaci. Těžiště praktické části tvoří
případové studie. V případových studiích je představeno osm příběhů jedinců s progresivním
zrakovým postižením ve věku od osmi let až po 66 let. Výběr respondentů byl proveden
pomocí příležitostného výběru a lavinového výběru. Ve zkoumaném souboru bylo různé
zastoupení respondentů z hlediska stupně zrakového postižení, ale také zde byla značná
variabilita diagnóz. Základní informace o respondentech jsou shrnuty v tabulce 1 a 2.
Jako metoda získávání údajů byl použit polostrukturovaný rozhovor. Respondenti byli
požádáni, aby zodpověděli otázky, které se týkaly těchto tří základních oblastí:
1) Vyrovnávání se s progresivním zrakovým postižením
2) Nácvik specifických dovedností v kontextu progresivního zrakového postižení
3) Vliv progresivního zrakového postižení na každodenní život.
Na základě informací získaných od respondentů byly následně vytvořeny případové
studie, jejichž údaje byly analyzovány. Sledováno bylo hlavně, co je pro jednotlivé případy
specifické, ale také naopak, co je pro jedince s tímto postižením společné.

I l e l e b r a n t o v á . Petra

51

I ' n i v c r / i t a K a r l o v a \ P r a z e . P e d a g o g i c k á fakulta, katedra S p P g

Respondent

věk

pohlaví

současný stav zraku

diagnóza

A

8 let

žena

slabozrakost

Myopia gravis

B

53 let

muž

praktická nevidomost

c

26 let

žena

těžce slabý zrak

D

38 let

žena

praktická nevidomost

H

19 let

žena

úplná nevidomost

Glaukom

F

27 let

muž

praktická nevidomost

Degenerativní onemocněni sítnice

G

24 let

žena

těžce slabý zrak

H

66 let

muž

úplná nevidomost

Diabetická retinopatie

T a b u l k a 1. c h a r a k t e r i s t i k a r e s p o n d e n t ů

Nynější stupeň zrakového postižení

Počet respondentů

slabozrakost

1

Těžce slabý zrak

2

Praktická nevidomost

3

Úplná nevidomost

2

T a b u l k a 2. R o z l o ž e n í r e s p o n d e n t ů p o d l e n y n ě j š í h o s t u p n ě z r a k o v é h o p o s t i ž e n í

4.2. Případové studie
Respondent A
Daniela se narodila v roce 2001. Je z dvojčat, která se narodila předčasně, její sourozenec
však zemřel. Trpí dětskou mozkovou obrnou a má zrakovou vadu na obou očích (myopia
gravis, astigmatismus, tupozrakost). Od jednoho roku věku nosí brýle, začínala s - 7
dioptriemi na levém oku a s - 9 dioptriemi na pravém. Postupně se její zrak zhoršoval a
přidávaly s e j í dioptrie. V současné době nosí - 19 dioptrií na pravém oku a - 18 dioptrií na
levém oku. Kromě zrakové vady má Daniela ještě další postižení. Vzhledem k poruše
hybnosti dolních končetin má také problémy s chůzí. Nezanedbatelné jsou také řečové
problémy. Rodiče jsou však velmi pečliví a věnují Daniele maximálně času. Chodí s ní na
rehabilitaci, canisterapii, hipoterapii a plavání.
Daniela chodila do speciální mateřské školy, kde byla prováděna zraková stimulace a
speciální zraková cvičení. Kromě brýlí nosí také okluzor - jeden den na jednom oku, dva dny
na druhém oku. v neděli má přestávku bez okluzoru. Okluzor jí velmi pomáhá a díky dobré
zrakové stimulaci se její zrakové schopnosti zlepšují. Daniela měla rok odklad školní
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docházky - nejen z důvodu zrakového postižení, ale i kvůli řečovým a pohybovým
problémům.
Rodiče s e j í velmi věnují a dali si velkou práci s vybíráním jejího optimálního vzdělávání
- zvažovali, zda bude vhodnější škola pro zrakově postižené či integrované vzdělávání. Proto
také navštívili různé školy pro zrakově postižené, kde se seznámili s tím, jak se takto
postižené děti mohou vzdělávat. Nakonec se rozhodli, že Danielku dají do běžné základní
školy v blízkosti bydliště.
Od září 2009 je Danielka integrována do běžné základní školy. Ve třídě má speciální
lavici se sklopnou deskou s lokálním osvětlením. Při psaní používá speciální sešity s širokými
řádky a k tomu vhodné psací potřeby se širší stopou. Paní učitelka jí umožňuje, že kdykoli
potřebuje, může si chodit k tabuli přečíst text, který z lavice nevidí. Zatím žádné jiné speciální
pomůcky nepoužívá (jako např. televizní lupu), jednotlivé pomůcky budou přibývat až v
závislosti na tom, co bude dál ve škole potřebovat. Díky tomu, že se maminka Daniele plně
věnuje, je zde větší předpoklad, že bude její integrace úspěšnější.
Výuku prostorové orientace zatím nemá. S brýlemi se pohybuje v prostoru velmi dobře,
bez brýlí je to již horší, ale v tomto stadiu není ještě nutné, aby se učila prostorové orientaci.
Maximálně využívá svůj slabý zrak, takže ani výuka bodového písma není zatím nutná.
V současné době jí byl doporučen počítač s hlasovým výstupem. Rodiče již vyřizují
žádost na odboru sociálních věcí. Tento počítač jí má umožnit, aby v integrovaném prostředí
školy mohla v budoucnu bez větších problémů pracovat. Počítač s hlasovým výstupem se tak
Daniela naučí včas ovládat a bude na něm moci dále pracovat i po případném dalším zhoršení
zraku.
Respondent B
Pan Jan (53 let) se narodil na Slovensku a v současné době žije a tvoří v Banské Bystrici.
Od narození je zrakově postižený (myopia gravis, keratokonus, diplopie, astigmatismus,
strabismus), vidění se od dětství pomalu zhoršuje. Sám si nepamatuje, že by někdy viděl
dobře, od rodičů ví, že již jako malý začínal s velmi silnou brýlovou korekcí s - 15
dioptriemi. V dětství byl ještě tupozraký. Dnes v 53 letech má zbytky zraku, na pravém oku
nosí korekci - 67 dioptrií, na levém oku - 68 dioptrií. V posledních dvaceti letech po úraze se
mu zrak velmi zhoršil.
Absolvoval základní i střední školu (stavební) s ostatními zdravými dětmi. Na prvním
stupni základní školy měl velikou výhodu, neboť ho učila paní učitelka, která byla také silně
I
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krátkozraká. Měla pro Jana pochopení a umožňovala mu. aby dle potřeby chodil k tabuli si
přečíst text, který by jinak z lavice nepřečetl, diktovala mu pomaleji tak, jak zrakem stíhal
psát apod. Paní učitelka zastávala individuální přístup k jednotlivým žákům. Ve třídě bylo
také dost dětí, které měly problémy se zrakem - krátkozrakost, dalekozrakost. Paní učitelka
naučila Jana používat různé speciální optické pomůcky jako např. dalekohledové brýle, a
potom další optické pomůcky, které se postupně objevovaly ve vývoji. V té době musel nosit
okluzor, čímž velice trpěl, ale vstřícným přístupem paní učitelky se s tím velmi rychle
vyrovnal. Paní učitelka mu pomohla brát své postižení jako součást jeho života a v souvislosti
s jeho zrakovým postižením netrpěl Jan žádnými psychickými problémy. Studium bylo pro
něj těžké, ale on si nikdy s ničím nedělal těžkou hlavu, byl velmi živý a vše bral tak. jak to
bylo. Stěžejní pro něj byla omezení, která musel dodržovat - nesměl skákat, běhat, musel si
dávat pozor, aby nespadl apod. Získal středoškolské vzdělání - stavař.
Dnes vlastní firmu, která se věnuje výrobě sportovních medailí, erbů a štítků. Mezi jeho
další pracovní náplň patří profesionální fotografování. Podle něj je dnes technika tak vyspělá,
že již může fotografovat i naprosto nevidomý člověk. Jan ví, co chce fotografovat, ale nevidí,
co fotografuje. Zdůrazňuje, že jde hodně o fantazii a kombinaci obrazů v hlavě. Fotografie
upravuje na počítači a pracuje s běžnými programy, které používají normálně vidící lidé.
Věnuje se sportovní a reportážní tvorbě. Pravidelně se zúčastňuje domácích i zahraničních
výstav.

Dokonce získal

několik

významných

ocenění. Je aktivním

členem

různých

fotografických klubů. Ve volných chvílích se věnuje vodním sportům.
V současné době je v pásmu zbytků zraku, ale nečiní mu to větší problémy. Nejhorší je
pro něj čtení a psaní, které je velmi náročné. Těžko se mu popisuje, co vidí, protože neví, co
vidí zdravý člověk. Poměrně hodně toho vidí, ale samozřejmě jinak. Musí přijít k dané věci
blíž, aby lépe viděl. Zbytky zraku se snaží využívat maximálně a to i v samostatném pohybu.
Pohybuje se bez problémů sám, problém nastává za šera nebo ve tmě. Obtížné jsou pro něj
např. schody, u nichž nevidí jednotlivé stupně, ale jen nakloněnou rovinu. Přes den chodí bez
bílé hole, bílou hůl používá jen za šera nebo ve tmě. Bílou hůl bere jako důležitou pomůcku,
která je pro něj v určitých situacích nezbytná. Kurz prostorové orientace a samostatného
pohybu absolvoval před patnácti lety v Unii nevidomých a slabozrakých na Slovensku.
S počítačem umí pracovat a také běžně pracuje. Nevyužívá žádný software pro zrakově
postižené, protože jeho hlavní činností na počítači je upravování fotografií a programy, se
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kterými musí profesionální fotograf pracovat, se nedají upravit pro slabozraké (nelze užít
softwarovou lupu). Počítač musí mít těsně před očima, aby lépe viděl.
Jan používá při každodenních aktivitách hlavně různé optické pomůcky, mezi které patří
např. teleskopické brýle. Dříve ještě měl turmon a dalekohledové brýle s předsádkami.
Jednotlivé pomůcky, které používal, se postupně měnily v závislosti na tom, jak se měnily
dioptrie, ale také s technickým pokrokem ve vývoji. Vzhledem k tomu. že Jan má také dvojité
vidění, musí nosit okluzor. Za pomoci výše zmíněných optických pomůcek je schopen číst
písmo běžné velikosti, ale čtení je pro něj náročné a musí častěji odpočívat. Únava se
dostavuje hlavně večer po celodenní činnosti, a proto ani nesleduje televizi (maximálně se
podívá na televizní noviny). Dříve trpěl často bolestmi hlavy, což bylo pravděpodobně
spojené s nošením okluzoru, ale již si zvykl a bolesti hlavy ustoupily.
Vzhledem k těžké optice, kterou je vybaven a k tomu nosí okluzor, se stává nápadný na
veřejnosti. Často se dostává do různých situací, kdy se lidé diví, jaké nosí zvláštní brýle. Snaží
se si z těchto poznámek nic nedělat a překonat danou situaci humorem. Podle něj se v této
oblasti situace zlepšila a lidé si zvykli na takto postižené jedince.
Věděl, že se jeho zrak bude postupně zhoršovat, ale byl schopen se vždy se vším
psychicky poprat. Větší zásah do jeho psychiky způsobil úraz, po kterém se mu zrak výrazně
zhoršil, hledal pomoc a radu u stejně postižených lidí. Na své případné další zhoršení zraku se
nijak výrazně nepřipravoval (např. se dopředu neučil se speciální pomůckou), ale vždy věřil a
stále věří v postup vědy a to jak v medicíně tak v optice. Příkladem by mohly být jeho brýle,
které dříve nešly zkonstruovat a dnes jsou dokonce možné i mnohem silnější brýle, které také
vypadají mnohem lépe (člověk si může vybrat z poměrně širokého spektra obrouček), a tudíž
není jedinec tak nápadný. Jan také věří, že se jeho oči budou moci v budoucnu operovat a on
uvidí lépe.
Působí v Unii nevidomých a slabozrakých na Slovensku, kde se snaží pomáhat stejně
postiženým lidem např. různými semináři, benefičními koncerty, aby se dostalo také pomoci
zrakově postiženým jedincům, kteří jsou sociálně slabší. V současné době se snaží pomáhat
krátkozrakým dětem a jejich rodičům, snaží se o integraci dětí do běžných základních škol.
Věnuje se zrakově postiženým lidem, kteří se hůře psychicky vyrovnávají se svým
postižením, pomáhá např. lidem s odbouráním bariéry s nošením okluzoru. Zdůrazňuje, že je
důležité zaměřit se na to, co je důležité pro samotného postiženého jedince a odpoutat se od
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toho. co si o něm myslí druzí a jak se něj druzí dívají, což je pro mnohé postižené velmi
složité.
Respondent C
Věře (26 let) byla v dětství diagnostikována myopia gravis s degenerativními změnami na
sítnici, včetně výrazně zúžených cév a řídkou sítnicí. Věra v současné době vidí jen najedno
oko. Na levém oku se jí odchlípla a natrhla sítnice, kterou ji dvakrát operovali. Po druhé
operaci viděla, vyjmuli jí i čočku, ale po deseti dnech s e j í začala sítnice znovu nadzdvihovat.
U dalšího očního specialisty jí zjistili vysoký oční tlak, kataraktu. Na levém oku má - 26
dioptrií (ale na toto oko již nevidí) a na pravém oku - 28 dioptrií. Podle Věry na pravé oko
vidí poměrně normálně, na levé oko rozeznává jen světlo a stín.
Když jí byly asi dva roky, rodiče si všimli, že si dávala věci, které si prohlížela, blízko k
očím. Od té doby chodila na pravidelné kontroly k oční lékařce a každý půlrok s e j í zvyšovaly
dioptrie zhruba asi o 2 - 3 dioptrie. Zhruba ve 14 letech, když nastoupila na střední školu, s e j í
dioptrie ustálily a m á j e stejné dodnes.
Zrak s e j í postupně horšil, což mělo vliv na její psychiku. Ve 14 letech byla na operaci,
kde jí lékař řekl, že až jí bude osmnáct let, voperují jí čočky a nebude muset nosit žádné brýle.
Věra se tedy několik let moc těšila na tuto chvíli. Když byla v osmnácti letech na kontrole u
očního lékaře, řekl jí, že její čočky jsou čisté a bylo by velmi riskantní je operovat (až 50 %
riziko oslepnutí). To Věru velmi rozladilo a zklamalo. Operace pro ni byla důležitá i proto, že
s e j í děti ve škole smály. Pomalu se s tím musela smířit, ale stáleji zůstala nějaká naděje, že
něco musí existovat, co by jí mohlo pomoci. Ve 23 letech se začala s lékařkou bavit o možné
operaci laserem, která funguje na principu obroušení rohovky, čímž se změní lomivost a sníží
se dioptrie. To jí dodalo další optimismus a začala si hledat informace na internetu. V
nemocnici jí řekli, že mohou laserem snížit dioptrie jen do - 10 a ostatní by si musela dát
operovat jako nitrooční čočku. V té době však měla zánět rohovek, a proto se muselo s
laserovou operací počkat 3 až 4 měsíce. Nemohla se na operaci dočkat, ale musela vyřešit,
odkud sežene peníze na operační zákrok. Bohužel však přišel další šok, protože s e j í sítnice
odchlípla a natrhla. To bylo pro ni velmi těžké a už jen fakt, že s e j í během půl dne zhoršilo
vidění na polovinu a večer viděla jen na desetinu, bylo velmi těžké přijmout. Nyní vidí jako
výhodu, že se jí zrak zhoršoval postupně, stále poměrně dobře vidí na jedno oko a neumí si
představit, že by oslepla i na to druhé. Od malička jí v obtížných situacích, do kterých patří i
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vyrovnávání se s postupnou ztrátou zraku, pomáhala maminka. Později byl pro ni velkou
oporou její přítel.
Kromě silných brýlí nepoužívala a nepoužívá žádné speciální pomůcky. Od sedmé třídy
nosí kontaktní čočky, které měly dobrý' vliv nejen na její vidění (s čočkami viděla lépe než s
brýlemi), ale také na její psychiku, protože se jí spolužáci již tak nesmáli. Bílou hůl
nepoužívá, jelikož jí orientace v prostoru nedělá větší problémy, ale radši chodí s někým než
sama a bojí se cestovat sama autobusem. Bodové písmo se zatím neučila. Počítač nemá
vybavený softwarem pro zrakově postižené, pracuje s běžným počítačem - když je něco na
internetových stránkách moc malé, zvětší si to znaménkem plus. Pracovat s běžným
počítačem jí nečiní potíže.
Zpočátku sama nechápala, proč má stále silnější brýle. Zhruba na základní škole
pochopila, že s e j í zrak bude neustále zhoršovat. Absolvovala základní školu v místě bydliště
a střední školu si vybírala podle svých zrakových možností. Původně chtěla studovat
obchodní akademii, ale protože se zde musí hodně pracovat s počítačem, což by ji velmi
vysilovalo, tak si vybrala jinou vhodnější školu - střední školu vystudovala také se zdravými
spolužáky. Potom si však práci nevybírala vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, což možná
způsobilo odchlípení sítnice. Již skoro rok je v plném invalidním důchodu a našla si práci
reflexní masérky, ke které chodila nejprve na masáže a hodněji to zaujalo. Absolvovala kurz
reflexní terapie a dále by chtěla jít studovat školu reflexní terapie.
V současné době pro Věru reflexní terapie znamená novou naději do budoucna. Po
několika neúspěšných operacích zanevřela na lékaře a obrátila se na reflexní terapii, protože
je zde lidské tělo bráno z jiného pohledu, léčí se příčiny a ne důsledky. Vzhledem k tomu, že
na levé oko nevidí, doufá, že se jí vidění začne zlepšovat a nakonec se sítnice zregeneruje
sama bez lékařské pomoci. Zdůrazňuje, že je třeba léčit člověka také v duchovní úrovni, což
znamená, že všechny choroby mají příčinu v psychice.
Respondent D
Veronika se narodila v roce 1971. Od svých tří let nosí brýle. Zpočátku jí byla
diagnostikována jen lehká myopie, později myopia gravis. Ve čtrnácti letech již měla - 10
dioptrií, což ale Veroniku nikterak neomezovalo. Ve druhém ročníku na gymnáziu s e j í zrak
velmi zhoršil a začala mít dvojité vidění. Dioptrie s e j í zvýšily na - 16 na jednom oku a - 20
na druhém oku. Následovalo množství vyšetření a nakonec jí byl diagnostikován Marphanův
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syndrom. V 16 letech podstoupila v nemocnici zmrazení sítnice oka v lokální anestezii. Zrak
s e j í už potom moc nezhoršoval. Nyní má d i o p t r i e - 2 2 a - 2 4 a je v pásmu praktické slepoty.
Základní i střední školu navštěvovala se zdravými dětmi, jedinou její výhodou bylo
osvobození od tělesné výchovy od druhého stupně základní školy. Už po střední škole chtěla
studovat vysokou školu. Vždy chtěla být učitelkou prvního stupně základní školy, ale
vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu by nemohla udělat přijímací zkoušky a na vysoké škole
jí nechtěli udělit výjimku. Před třemi lety se proto rozhodla studovat vysokou školu dálkově.
V tomto roce ukončila bakalářské studium na katedře Etnologie a etnomuzikologie studijní
program Osvětová práce - animátor volného času a je přijatá na magisterské studium
Etnologie. S přednášejícími na vysoké škole měla velmi dobré vztahy a když něco např.
promítali na meotaru, dali jí promítané materiály v tištěné podobě. Spolužáci k ní byli také
velmi vstřícní a když něco Veronika neviděla a nemohla si udělat zápisky, spolužáci jí je
poslali mailem, aby měla podklady ke zkoušce. Doufá, že vystudování této školy jí pomůže se
lépe uplatnit na trhu práce. Dříve si vždy vybírala práci podle svých zrakových možností,
většinou uzavírala dohodu o vykonání práce, což jí vyhovovalo.
Brýle nosí odmalička, ale nikdy nepřemýšlela o tom, že by mohla někdy oslepnout. Je
velmi pozitivně laděný člověk a vždy se snažila žít jako zdraví lidé. Občas sice prožívala
těžké chvíle, když jí intaktní společnost dávala najevo, že takto postižený člověk se nemůže v
práci vyrovnat zdravému jedinci. Lékaři ji vždy o její diagnóze informovali pravdivě, ale její
diagnóza je taková, že se kdykoli může stát cokoliv, ale Veronika věří, že jen to dobré.
Veronika navzdory svému těžkému handicapu žije plnohodnotným životem. Má dvě děti a
žije ve skutečně krásném vztahu. Vdávala se velmi mladá a syna měla ve svých dvaceti
letech. Její manžel je podle ní skvělý člověk a je její stálou oporou. Synovi bylo osmnáct let a
stále mají s matkou velmi dobrý vztah. Pomůže jí. kdykoli potřebuje. Dceři bylo jedenáct let.
Veronika zdůrazňuje, že její rodina je skvělá a vztahy v ní jsou velmi pevné. Také jsou pro ni
velmi důležití její rodiče, kterým je již přes sedmdesát let.
Sama je velmi činorodá a snaží se pomáhat ostatním zrakově postiženým. Má nesmírně
mnoho nápadů. V předcházejících letech si vymyslela např. projekt Tvořivé dílny pro práci se
zrakově postiženými, což byly hlavně výtvarně - řemeslné činnosti, které umožňovaly
zrakově postiženým smysluplně trávit svůj volný čas, ale také se něčemu novému naučit. Dále
se snaží s několika spolupracovníky pořádat různé výlety pro takto postižené. Ve svém
volném čase se věnuje řemeslnému umění - např. malbě na hedvábí.
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Přes den se orientuje ve známém i neznámém terénu. V šeru a večer je pro ní nejhorší čas
pro samostatnou orientaci. Nemůže např. odhadnout vzdálenost přijíždějícího auta, nebo s e j í
dokonce stane, že ho přehlédne. Absolvovala kurz prostorové orientace a samostatného
pohybu. V neznámém terénu používá bílou hůl, ale záleží to také na jiných okolnostech jako
např. na osvětlení místa veřejným osvětlením. Problémem v neznámém terénu bylo pro ni
např. to, že mnohdy ani nepoznala, zda je na chodníku nebo na silnici, nebo nerozpoznávala
některé překážky jako např. práce na silnici. Proto bílou hůl stále nosí v kabelce, aby ji mohla
případně kdykoli použít. Její rozhodnutí používat slepeckou hůl přišlo postupně, když došla k
závěru, že už ji opravdu potřebuje. Podle ní jsou mnozí lidé udiveni, když v některých
situacích bílou hůl používá a v některých ne.
V současné době používá z kompenzační pomůcek bílou hůl a také má doma mluvící
kuchyňskou váhu, kterou používá jen občas, spíše se snaží odměřovat hrníčky. Rozhodněji
nepřipadá vhodné učit se dopředu zacházet s nějakou kompenzační pomůckou, dokud ji
nepotřebuje. Při práci s počítačem nepoužívá speciální programy pro zrakově postižené, jen si
občas jednotlivé webové stránky zvětší, což umožňují webové prohlížeče. Na počítači je
schopná pracovat se všemi programy, které potřebuje včetně internetu. Vzhledem k tomu, že
studuje, s počítačem pracuje velmi často během akademického roku. Malá písmenka nepřečte,
ale běžnou literaturu čte v černotisku. Braillovo písmo v běžném životě nemá potřebu
používat, v současné době ji láká představa se ho naučit, ale vidí to spíše jako zajímavost ho

Respondent E
Jana (19 let) se narodila s vrozeným zrakovým postižením, kongenitální glaukom jí byl
diagnostikován během prvního roku života. Od malička byla slabozraká a zrak využívala v
maximální míře. V raném věku byla v péči střediska rané péče. Do mateřské školy nechodila,
maminka se jí plně věnovala a chtěla ji dostatečně připravit na školní docházku. V
předškolním věku byla několikrát hospitalizována na očním oddělení, což pro ní bylo
poměrně dost traumatické, protože byla v nemocnici bez rodičů. Její zrak se však nezhoršoval
a mohla dělat většinu věcí jako ostatní děti. Po roce odkladu školní docházky nastoupila do
základní školy pro zrakově postižené (pro slabozraké žáky).
Zrak Jany byl v předškolním a mladším školním věku v pásmu střední slabozrakosti a
nijak významně se neměnil. Ve svých jedenácti letech byla hospitalizována na očním oddělení
s výsledkem oslepnutí pravého oka. Tato situace byla pro Janu poměrně obtížná, ale levé oko
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bylo ještě poměrně dobře vidící, takže mohla vykonávat většinu dřívějších činností a
nemusela měnit svůj denní režim. Druhý stupeň základní školy proto vychodila bez problémů
a řídila se opět maximálně zrakem. Bylo to poměrně klidné období, kdy s e j í zrak neměnil, ale
lékaři upozorňovali na nejistou prognózu. Toto období však bylo zakončeno v prvním ročníku
střední školy, kdy měla problémy s levým okem. Byla hospitalizována na očním oddělení a
lékařům se bohužel nepodařilo druhé oko zachránit. Jana oslepla i na druhé oko a nyní je v
pásmu úplné nevidomosti - rozezná pouze světlo a stín.
V první třídě základní školy pracovala bez problému s učebnicemi pro normálně vidící
děti. Měla zde k dispozici speciálně upravený pracovní stůl pro zrakově postižené se sklopnou
deskou, lampičku na přisvícení neměla. V dalších ročnících základní školy pracovala s
písmem běžné velikosti, musela však častěji odpočívat. Psala běžným psacím perem, kreslila
pastelkami, sešity používala s běžnou roztečí. I po oslepnutí druhého oka stále pracovala s
černotiskovými učebnicemi, přečetla běžnou velikost písma bez použití lupy i když jí čtení
běžné velikosti písma činilo veliké problémy. Nepoužívala žádné speciální pomůcky kromě
brýlí. Učitelé jí většinou dodávaly texty ve zvětšeném černotisku, který bez problémů
přečetla. Ukončila devátý ročník a byla přijata na střední školu pro zrakově postižené. V
prvním ročníku střední školy se také učila z běžných učebnic a zápisky si psala do sešitu
běžnými psacími nástroji.
V polovině prvního ročníku střední školy však úplně oslepla a nemohla již číst a psát
černotisk. Musela přejít k technikám čtení a psaní bodového písma, které však neuměla.
Problém byl také v tom, že neuměla pracovat ani s počítačem, takže nevěděla, jak si má psát
poznámky z hodiny a jak se má učit. Nejprve si jednotlivé předměty nahrávala na diktafon a
nevidomí spolužáci jí zápisky poskytovali v elektronické podobě. Problém však byly
předměty jako je matematika a fyzika, kde se zápis dá psát jen v bodovém písmu. Musela
překonat své velké psychické problémy a vyrovnat se s náhlým oslepnutím, navíc nemohla
řádně absolvovat výuku ani na škole pro zrakově postižené, což přispívalo k jejímu špatnému
psychickému stavu. Maminka ji však velmi podporovala a denně jí pomáhala s přípravou na
vyučování - předčítala jí zápisky od nevidomých spolužáků, četla jí texty v učebnici apod.
Učení jí však činilo veliké obtíže, protože se před oslepnutím učila jen zrakem. Vyučující
Janě vycházeli vstříc a zpočátku ji nezkoušeli a snažili s e j í pomoci. Během druhého pololetí
se musela naučit mnoho nových věcí - práci na počítači s hlasovým výstupem, psaní a čtení
bodového písma, prostorovou orientaci, a k tomu ještě musela zvládat náročné studium. První
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ročník však nepřerušila, ale klasifikaci některých předmětů dokončila až v srpnu v
komisionálním přezkoušení - matematika, fyzika. Nyní zvládá střední školu bez větších
problémů a příští rok bude maturovat. Uvažuje o studiu na vysoké škole.
Na základní škole pro zrakově postižené bylo zařazeno v učebním plánu psaní na počítači
a práci na počítači. Vzhledem k tomu, že většina ostatních slabozrakých žáků přečetla běžný
tisk a spolužáci mohli pracovat s běžným počítačem, neučili se tedy pracovat se speciálním
softwarem pro zrakově postižené (zvětšovací softwarové lupy). Janě však činilo velkou obtíž
pracovat s běžným počítačem, na malé popisky a ikony neviděla, a proto po ní pan učitel
mnohé věci nechtěl nebojí v tom ostatní spolužáci pomáhali. V důsledku toho nikdy počítač
nepovažovala jako pomůcku, která by jí mohla v jejím životě pomáhat. Když přišla na střední
školu, počítalo se, že studenti budou mít základní znalosti s prací na počítači, a proto byly na
studenty kladeny větší požadavky. Jana však práci s počítačem nezvládala a teprve zde na
střední škole jí byl poprvé představen zvětšovací software pro slabozraké. Měla však základní
nedostatky a nezvládala požadavky, které na žáky učitel kladl. Postupně se musela vše
doučovat, ale stálo ji to veliké úsilí. Krizí bylo, když oslepla i na druhé oko. V té době bylo
nutností, aby se naučila pracovat s počítačem, aby si mohla zapisovat poznámky z hodiny.
Rodiče jí zakoupili notebook s hlasovým výstupem, se kterým se postupně začala učit. Byla
klientkou Tyfloservisu, o.p.s a TyfloCentra, kde se všechny nové dovednosti postupně učila.
Zhruba za měsíc po oslepnutí zvládla základy práce s počítačem s hlasovým výstupem a již si
byla schopna zapsat poznámky z výuky na počítači, což ji trochu posunulo k optimismu.
Velmi obtížné pro ni bylo naučit se po oslepnutí bodové písmo, které se předtím nikdy
neučila. Věděla, že jedinou cestou, jak úspěšně studovat, je nezbytná znalost Braillova písma.
Byla však ve velkém stresu a časové tísni - potřebovala se bodové písmo naučit co
nejrychleji, aby se mohla co nejdříve zařadit do vyučování. Bodové písmo se učila v
Tyfloservisu, o.p.s a také ve škole jí pomáhali vyučující hlavně se specifiky zápisu
matematiky, fyziky a chemie. Během pěti měsíců byla schopna ve škole pracovat bodovým
písmem a v srpnu uspěla v komisionálním přezkoušení z matematiky a fyziky. Učení se
bodovému písmu bylo pro ni velmi obtížné, neboť se musela najedou toho naučit velmi
mnoho.
Dalším problémem byla prostorová orientace a samostatný pohyb s bílou holí. Na
základní škole se neučila POSP. Orientovala se zrakem, i když jí zrak nepostačoval ve všech
situacích. Ve známém prostředí se orientovala bez problémů, ale ztrácela schopnost orientace
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např. při velké koncentraci lidí, za šera apod. Na základní škole ji do školy vodila maminka.
V prvním ročníku střední školy ji maminka také do školy doprovázela, ale již nemohla pro
Janu vždy odpoledne přijít a Jana se musela stát samostatnější. Bílou hůl však do té doby než
úplně oslepla, nepoužívala. Bylo to sice občas trochu nebezpečné, ale vždy se nějak domů
dostala. Po oslepnutí se však s bílou holí musela naučit chodit. Samotné přijetí bílé hole pro ni
bylo velmi bolestivé, avšak nedalo se nic jiného dělat. Do školy ji zpočátku vodila maminka,
ale Jana měla problémy i s prostorovou orientací ve škole. Bála se samostatného pohybu a
raději seděla celý den ve třídě na své židli. Do jídelny a šatny jí pomáhali ostatní spolužáci.
Trvalo jí poměrně dlouhou dobu, než se naučila orientaci ve škole a přestala se bát
samostatného pohybu. Absolvovala kurz prostorové orientace a samostatného pohybu v
Tyfloservisu, o.p.s. Nyní je poměrně soběstačná, umí dojít do školy a ze školy sama. Pořád se
však trochu bojí chodit venku sama s bílou holí a je radši, když může jít s průvodcem.
Od narození si nic se svého postižení nedělala. Brala jako součást svého života, že špatně
vidí, ale může dělat skoro všechno, co dělají ostatní děti. Sice musela být občas
hospitalizována na očním oddělení a častěji chodit na kontroly k očnímu lékaři, ale nebylo to
pro ní nijak traumatické. Brala to prostě tak, že někdo má problém s očima, někdo zase s
něčím jiným. První psychická zátěž pro ni byla, když oslepla najedno oko. Tuto situaci však
nesli hůře rodiče než Jana. Jana si na situaci rychle zvykla a mohla se vrátit ke všem
činnostem, které dříve dělala - mohla se orientovat za pomoci zraku, číst černotisk a věnovat
se svým koníčkům. Vidící oko však bylo těžce slabozraké a již cítila, že toho zvládá mnohem
méně než její slabozrací spolužáci. Měla např. problémy v tělesné výchově, kde nezvládala
kolektivní sporty. Měla však hodně vidících kamarádů a ani oslepnutí jednoho oka nebránilo
tomu, aby jejich kamarádství zaniklo. V prvním ročníku střední školy se však musela
vyrovnat se šokem, když úplně oslepla. To bylo pro ni obtížné období, kdy měla veliké
psychické problémy. Maminka jí velmi pomáhala situaci zvládnout. Na případné oslepnutí
nebyla dostatečně připravena ani co se týče informovanosti od lékařů, ani co se týče učení
speciálních dovedností nevidomých. Janě se proto zhroutil svět - byla naprosto nevidomá,
neuměla číst a psát bodové písmo, pracovat na počítači, samostatně se orientovat a
sebeobsloužit se, což ji přivádělo ještě k větším psychickým obtížím. Ve třídě jí však
podporovali hlavně nevidomí spolužáci, kteří jí pomáhali se studiem a učili ji dovednosti,
které jsou pro nevidomého důležité. Janě nesmírně vadila závislost na rodičích, takže se od
nich postupně odpoutávala, více času trávila se svými vidícími kamarády, kde se jejich

I l e l e b r a n t o v á . Petra

62

U n i v e r z i t a Karlov a \ P r a z e . P e d a g o g i c k á f a k u l t a , k a t e d r a S p P g

přátelský vztah ani po oslepnutí nezměnil. Nyní uvažuje o tom, že se od rodičů odstěhuje ke
svému příteli.
Respondent F
Jiří se narodil v roce 1982. Ve třech letech mu byl zjištěn strabismus. Ve čtyřech letech
byl vyšetřován pro obezitu, potom bylo vyjádřeno podezření na Lavrence mon bardet biedlův
syndrom. Tento syndrom lékaři potvrdili až v roce 1991, kdy byl Jiřímu zjištěn závažný oční
nález (retinitis pigmentosa), ale mentální retardace byla vyloučena. Jiří je nyní prakticky
nevidomý. Je schopen rozpoznat jen velké předměty jako např. auto, dům na vzdálenost deset
metrů, veliké kontrasty. O své malé zbytky zraku i nadále pozvolna přichází, ale zbytky jsou
tak malé, že jejich ztráta by pro něj nebyla zásadní a tolik by mu nevadila. Nikdy nebyl
obeznámen s tím, že jeho zrakové postižení bude mít progresivní charakter.
Jeho zrak se zhoršoval pomalu, zpočátku viděl poměrně dobře, a proto navštěvoval
běžnou mateřskou školu. Rodičům bylo doporučeno, aby byl zařazen do základní školy pro
slabozraké a také mu byl doporučen odklad školní docházky. První dva ročníky základní
školy absolvoval v běžné základní škole, od třetího ročníku se vzdělával ve speciální
internátní škole pro zrakově postižené. Na běžné škole vyrovnával vadu zraku brýlemi a v
prvním ročníku přečetl písmo běžného typu. Později začal psát perem na veliký papír a
používat výraznější centrofixy, stolní lampu a sešity s upravenými linkami. Na speciální škole
používal přenosný psací stroj, na kterém psal texty v černotisku a četl si je za využití lupy. Na
prvním stupni se učil pracovat s Eurekou. Na začátku druhého stupně přešel na využívání
počítače. Od čtvrté třídy se učil číst a psát bodové písmo. Psát všemi deseti se učil od páté
třídy. S výpočetní technikou se začal seznamovat na začátku druhého stupně. V SPC se učil
pracovat s barevnou televizní lupou. Od sedmého ročníku používal ve výuce Eureku a
televizní lupu. Koncem druhého stupně pracoval s hlasovým výstupem Jaws. Vystudoval
běžnou střední zdravotnickou školu s maturitou a nyní studuje vysokou školu. Hlavní
pomůckou na střední škole byl Pichtův psací stroj. Od třetího ročníku střední školy pracoval
na vlastním notebooku s hlasovým výstupem. Na vysoké škole používá ještě braillský řádek,
který mu je k dispozici ve středisku Teiresiás. Střední a vysokou školu si vybíral podle svých
zrakových možností, takže se později pravděpodobně v tomto oboru uplatní. Maséra na
střední škole si vybral proto, že mu to přišlo jako jediné možné uplatnění, které znal a trochu
chtěl dělat. Speciální pedagogiku si vybral proto, že ho práce s postiženými lidmi baví a chtěl
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by pro ně udělat maximum. Obě tyto profese se dají vykonávat bez problému i při absenci
zraku.
Během života se mu postupně zhoršoval zrak, ale také se rozvíjela výpočetní technika,
která mu zlepšovala jeho možnosti. Proto používal různé typy kamerových lup od černobílých
až po moderní, které umí propojení s počítačem, nebo pracoval s televizní lupou. Zvětšení se
také postupně měnilo, ale již si to moc nepamatuje, protože zrak se zhoršoval opravdu
pozvolna. Zpočátku pracoval ve Windows 3. 1., kde se učil zpaměti dostat k aplikaci Write
(obdoba MS Word), kde se také popaměti učil, jak si nastavit kontrastní pozadí a zvětšené
písmo. Dnes je pro něj počítač a vůbec ostatní technika (např. ozvučený mobilní telefon)
naprosto nezbytná. Navíc studuje vysokou školu, kde je přístup k informacím přes internet
důležitý. Také pracuje s digitální literaturou, která mu v jeho studiu velmi pomáhá. Středí
školu vystudoval pouze za pomoci Pichtova stroje, což na vysoké škole vzhledem k penzu
informací již nelze.
Ve škole používal řadu kompenzačních pomůcek. Pracoval s Eurekou, diktafonem,
magnetofonem a Pichtovým strojem. Jeho základní pomůckou byly brýle, které postupně
přestal používat. Také postupem času mu přibyla bílá hůl. S novými pomůckami se učil
pracovat většinou ve škole. V současné době používá mnoho kompenzačních pomůcek bílou hůl a vysílač VPN, mobilní telefon s hlasovým výstupem, počítač s hlasovým výstupem
a Pichtův stroj. S pomůckami se začal učit včas s ohledem na další možné zhoršení zraku. Od
čtvrté třídy základní školy se učil pracovat s Eurekou a bodovým písmem, později se naučil
psát na klávesnici všemi deseti. Také se včas naučil pracovat s televizní lupou. Prostorové
orientaci a samostatnému pohybu se však ve škole neučil, což později potřeboval a musel se s
bílou holí učit sám. Sám si myslí, že ho měli učit metodikou pro nevidomé s prvky pro
slabozraké.
Od sedmé třídy základní školy používal bílou hůl v domácím prostředí a s doprovodem,
samostatně se pohyboval s bílou holí od prvního ročníku střední školy. S bílou holí se naučil
chodit sám, neabsolvoval žádný kurz. K samostatnému pohybu ještě používá vysílač pro
nevidomé VPN. Postupná ztráta zraku mu způsobovala různé problémy v orientaci, častěji
narážel do věcí nebo někam spadl.
Čtení a psaní bodového písma ovládá. Ve škole mu doporučili výuku Braillova písma a on
souhlasil. Učil se ho ve volnočasovém kurzu od čtvrtého ročníku základní školy. Nyní bodové
písmo využívá hlavně v prostorové orientaci (např. popisky na autobusových zastávkách
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apod.). dále při komunikaci s přáteli, což již v poslední době vzhledem k rozvoji výpočetní
techniky ubývá, a také v domácnosti (např. označení spotřebičů). V budoucnosti by si chtěl
zařídit byt tak. aby zde byly spotřebiče označeny bodovým písmem tak. aby je mohl pohodlně
ovládat i bez kontroly zraku.
S postupnou ztrátou zraku se vyrovnával velmi dobře a nebral ji nikdy jako něco
tragického. Byl totiž velmi činorodý a pořád se něco dělo. Postupná ztráta zraku ho tak
nezasáhla také proto, že ztráta zraku nebyla ze dne na den a byla velmi pozvolná, takže si ji
ani nijak moc neuvědomoval a ani dnes si ji moc neuvědomuje. Své zhoršení zraku jen zjistí
vždy podle toho, že se na něco podívá a již to nevidí. Postupná ztráta zraku v podstatě
neovlivnila jeho vztahy ke kamarádům. Kamarády si vybíral podle zájmu a osobních
vlastností, ale ne podle zrakového postižení. Většina jeho přítelkyň však byla zrakově
postižených.
Respondent G
Zuzaně (24 let) byla diagnostikována ve školním věku tapetoretinální degenerace sítnice.
Již jako malá byla slabozraká a nosila brýle. Navštěvovala běžnou mateřskou školu a se
zrakem neměla závažnější potíže. Potřebovala si text přiblížit co nejblíže k očím a neviděla na
vzdálenější předměty. Ve školním věku bylo lékaři vyřčeno podezření na degeneraci sítnice.
Ke konci studia na střední škole s e j í zrak velmi zhoršil, začalo s e j í omezovat zorné pole a
klesala zraková ostrost. O dva roky později měla vážné omezení zorného pole - trubicové
vidění. Nyní má zbytky zraku - kategorie těžce slabý zrak.
Základní školu absolvovala Zuzana v místě bydliště. Maminka byla velmi pečlivá a
upozornila, jaké může mít ve škole Zuzana problémy se špatným zrakem. Proto seděla v první
lavici a paní učitelka se jí více věnovala. Na tabuli však nikdy ani z první lavice neviděla.
Nepoužívala žádné speciální pomůcky, četla běžný tisk, což ji ale velmi vysilovalo. Někteří
učitelé jí texty zvětšovali. Po celou dobu školní docházky měla velké problémy v tělesné
výchově, kde se špatně orientovala a nezvládala hlavně míčové hry. Druhý stupeň základní
školy a gymnázium, které absolvovala také se zdravými spolužáky, bylo pro ni velmi těžké.
Hlavní problém byl v tom, že nepřečetla text z tabule, a tak nebyla schopna porozumět hlavně
matematice, fyzice a chemii. Proto si později při výuce ani nepsala žádné zápisky a vše se
doučovala samostatně doma. Ve škole se také používal často meotar, což jí činilo obrovské
problémy. Na střední škole jí však pomáhali spolužačky a spolužačka, která s ní seděla v
lavici, jí četla texty z učebnice. Nyní Zuzana studuje vysokou školu humanitního zaměření I l e l e b r a n t o v á . Petra
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speciální pedagogiku, ale nejprve chtěla studovat učitelství základní školy, což nakonec
přehodnotila a vybrala si jiný obor. Nyní moc volného času nemá, protože studium vysoké
školy je náročné, ale ve volném čase a o prázdninách se snaží být se svou rodinou.
Na základní škole nepoužívala žádné speciální pomůcky, učitelé jí akorát zvětšovali text.
Beletrii si půjčovala na kazetách v knihovně pro nevidomé v Praze. Na střední škole na malý
text začala používat různé typy ručních lup. Nyní používá ruční lupu, ale potřebovala by lupu
televizní, o které uvažuje.
Nyní jí ve výuce pomáhá počítač se zvětšovacím softwarem a s hlasovým výstupem. Je
schopna na počítači pracovat bez větších problémů zrakem. Jen pro delší texty si nechá text
přečíst hlasovým výstupem. Na střední škole při výuce informatiky měla velké problémy,
protože neviděla na počítači na popisky ikon a systémové písmo pro ní bylo velmi malé. Proto
zadávané

úkoly

nestíhala

a byla

hodnocena

nižší známkou.

Počítačem

byla

spíše

neurotizována a tento odpor byl překonán až před čtyřmi lety, kdy zjistila, že s počítačem
může pracovat i zrakově postižený a že může být dokonce velkým pomocníkem zrakově
postiženého člověka.
Problém jí působí prostorová orientace. Bílou hůl zatím nepoužívá a snaží se to co nejvíce
odsouvat do budoucnosti. Ve známém prostředí je schopna se zorientovat, má velmi dobrou
paměť a pamatuje si jednotlivé překážky na cestě. Občas ale do něčeho narazí či někam
spadne. Problémy s orientací má hlavně ve městě, kde chodí hodně lidí a je zde mnoho
překážek. Je radši, když ji někdo doprovodí na patřičné místo (maminka či spolužáci). Rodina
a oční lékař ji o používání bílé hole neustále přesvědčují, což ji spíše od jejího používání
odrazuje. Bodové písmo zatím neumí a ani neuvažuje o tom, že by se ho naučila.
Onemocnění celou dobu nevnímala jako něco hodně negativního. Mohla po celou
základní a střední školu číst běžný tisk a ani prostorová orientace jí nečinila větší problémy.
Až při studiu na vysoké školy si začala uvědomovat, že její špatný zrak jí působí čím dál tím
víc problémů. Nyní vnímá své potíže hlavně v prostorové orientaci a občas propadá depresím.
Bílá hůl pro ní znamená zařazení se do kategorie nevidomých, což rozhodně nechce.
Respondent H
Pan Karel (66 let) do svých 55 let neměl žádné problémy se zrakem, proto žil běžný život
jako většina lidí. Problémy měl však s diabetem, musel se dlouhodobě léčit. První potíže se
zrakem se objevily před jedenácti lety, kdy se mu zrak velmi zhoršil, později došlo na několik
měsíců ke zlepšení, ale za nějakou dobu se jeho vidění opět zhoršilo. V té době se mohl
I lelebrantová. Petra
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orientovat zrakem, číst a psát černotisk. ale s většími obtížemi. Zhruba pět let docházelo ke
zlepšování a zhoršování jeho zraku. Před šesti lety oslepl - nyní je úplně nevidomý (nemá ani
světlocit).
Nejhorší pro něj bylo. když došlo k úplnému oslepnutí. I když se jeho vidění roky předtím
neustále měnilo k horšímu, a pak zpět k lepšímu, netušil, že by mohl někdy oslepnout. Úplná
slepota přišla pro něj naprosto znenadání a byl to pro něj velký šok. Lékaři sice věděli, že
oslepne, ale bohužel ho řádně neinformovali. První dva roky po oslepnutí se se ztrátou velmi
těžko vyrovnával, byl velmi nervózní, nevrlý, zlý na manželku. V té době byla jeho největší
oporou jeho manželka.
Po oslepnutí byl naprosto bezradný, nevěděl, kde hledat pomoc, kam se obrátit. Problém
byl také v tom, že bydlel v malé vesnici na Moravě, takže všechny dostupné služby byly
poměrně daleko. Nevěděl, že i nevidomý může žít poměrně kvalitní život, pracovat s
počítačem, mobilním telefonem apod. Od lékařů v nemocnici nedostal žádné informace o
organizacích, které se věnují těžce zrakově postiženým - Tyfloservis, o.p.s, Tyflocentrum,
SONS. Hlavní pomoc získal od pacientů z nemocnice, kteří mu poradili, jak a kde získat
speciální pomůcky, na co má nárok a jaké jsou možnosti zrakově postižených. Potom si pan
Karel všechny informace získával sám -

vyhledal si organizace pomáhající zrakově

postiženým, zajistil si výuku na počítači apod.
Než pan Karel úplně oslepl, používal plně zrak, ale měl potíže se čtením a psaním.
Protože nebyl připraven na to, že jeho onemocnění bude mít pravděpodobně progresivní
průběh, nepřipravoval se žádným způsobem na případné zhoršení zraku. Po oslepnutí se začal
učit používat pomůcky pro nevidomé. Důležité bylo vyhledat nějakou vhodnou činnost, která
by mu zaplnila volný čas, který byl nekonečně dlouhý. Nejprve se začal učit s mluvícím
mobilním telefonem, později s počítačem s hlasovým výstupem. Nyní používá také jiné
pomůcky jako je digitální mluvící diktafon. Nebojí se učit pracovat s novými pomůckami, je
velmi trpělivý. Několik let je již ve starobním důchodu, proto se ani nemusel rekvalifikovat či
měnit zaměstnání.
V životě nikdy s počítačem nepracoval, přesto se rozhodl, že se s ním i v poměrně
vysokém věku naučí pracovat. Počítač se později stal hlavním smyslem jeho života. Sám si
zjistil kontakty na TyfloCentra a začal k němu domů pravidelně docházet učitel, který ho
seznamoval s počítačem. Nejprve se učil psaní na počítači všemi deseti, později se učil
pracovat v prostředí Windows. Jeho snem však bylo naučit se pracovat s internetem, což také
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nakonec

zvládnul.

Dále

absolvoval

počítačový

kurz

v

Praze

v

Rehabilitačním

a

rekvalifikačním středisku Dědina. Nyní umí velmi dobře s počítačem pracovat. Využívá jak
zvukovou, tak digitální knihovnu. Jak knihy, tak denní tisk si umí opatřit z internetu a čte je v
elektronické podobě. Stále pokračuje v různých školeních v práci na počítači. Pomocí
počítače se seznámil s mnoha nevidomými, navázal kontakty, což pro něj bylo velmi důležité.
Kontakt s nevidomými pro něj znamená mnoho. S nevidomými se poprvé setkal v Praze
na Dědině. Získal hodně kamarádů hlavně ze strany nevidomých. Část vidících kamarádů ho
po oslepnutí opustilo. Proto je nejspokojenější mezi zrakově postiženými, kteří si dokáží
navzájem pomáhat a rozumí si. S nevidomými začal také komunikovat pomocí internetu.
Absolvoval kurz prostorové orientace a samostatného pohybu a chodí s bílou holí.
Braillovo písmo neumí, protože s okolím komunikuje převážně pomocí počítače, čte si knihy
v elektronické podobě nebo ve zvukové formě. Nemá zatím potřebu se bodové písmo učit.

4.3. Hodnocení případových

studií

Vyrovnávání se s progresivním zrakovým postižením
Každá osobnost nese uvnitř sebe určitou individuálnost, a proto také samotné vyrovnávání
se s progresivním postižením zraku je u každého člověka různé. Je však všeobecně známo, že
pokud probíhá daná nemoc pozvolna dlouhodobě, je pro jedince mnohem obtížnější se s ní
vyrovnat. Je třeba zdůraznit, že také záleží na průběhu daného onemocnění. Vždy je ale nutno
respektovat interindividuální a intraindividuální rozdíly zrakově postiženého jedince.
Pana Karla (H) potkala ztráta zraku v pozdní dospělosti, a také se s ní velmi špatně a
dlouhou dobu vyrovnával. Nejhorší pro něj byla situace po úplném oslepnutí. Roky předtím
měl sice problémy se zrakem, jeho zrak se neustále měnil, někdy k lepšímu, někdy zase k
horšímu, ale ztráta zraku ho naprosto zaskočila. Byl to pro něj velký šok. První roky po
oslepnutí zvládal velmi těžce, měl psychické problémy, byl nervózní, zlý na svou manželku
apod. V jeho případě bylo pravděpodobně ztěžujícím faktorem to, že ho lékaři nepřipravili na
možnou progresi zraku a na případné oslepnutí. Další bariéra při vyrovnávání se s jeho
postižením byla neznalost lékařů, že existují organizace, které pomáhají zrakově postiženým.
Pan Karel byl dlouhou dobu ve velmi špatném psychickém stavu, se vzniklou situací a s
negativními emocemi si nevěděl rady, jediná opora pro něj byla jeho manželka a nejbližší
sociální okolí. Je možné, že kdyby mu byly poskytnuty včas informace týkající se možné
sociální rehabilitace, použil by spíše strategii zaměřenou na problém. Podobnou psychickou
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zátěží prošla Jana (E), která si od malička nikdy nic ze svého postižení nedělala. První šok pro
ni byl, když oslepla najedno oko. Sama se s tím velmi rychle vyrovnala, jeden z důvodů byl
ten, že stále ještě poměrně hodně viděla druhým okem, takže slepota jednoho oka ji tolik
neomezovala. Následovalo poměrně klidné období, které bylo zakončeno náhlým oslepnutím
na druhé oko, což Janu zasáhlo stejně tak nečekaně jako pana Karla. I ona nebyla dostatečně
informována lékaři (možná byli informování jen rodiče), ale hlavně se včas neučila s
kompenzačními

pomůckami,

takže její nesamostatnost

přispívala

k jejímu

špatnému

psychickému stavu. Vyvstává zde tedy otázka, zda včasné naučení se klíčovým dovednostem
pro život beze zraku či s výrazně zhoršeným zrakem by nemohlo pozitivně ovlivnit psychiku
člověka v období po zhoršení či ztrátě zraku.
Trochu specifická situace nastala u respondentů s myopii gravis. Protože toto postižení je
často zaměňováno s obyčejnou krátkozrakostí, respondenti tuto vadu zraku nepovažovali jako
nic závažného, což ovlivňovalo také jejich psychickou pohodu. Většina těchto respondentů se
vyrovnávala s tímto postižením velmi dobře, vnímali, že hůře vidí a že mají velmi silné brýle
oproti ostatním spolužákům. Pokud progrese zraku byla pomalá a nebyla narušena náhlými
změnami na sítnici, jako tomu bylo u Věry (C), psychický stav těchto respondentů nebyl nijak
více postižením ovlivněn. Vážné zhoršení zraku bylo vždy pro respondenty mnohem
bolestivější, než pozvolná ztráta zraku. I pan Jan (B) byl se svým postižením smířen a uměl se
vždy se vším poprat. Po úraze se mu však zrak prudce zhoršil, což pro něj bylo velmi obtížené
a hledal rady u stejně postiženích lidí.
Jiří (F) nikdy své postižení neprožíval nijak tragicky. Zrak se mu zhoršoval pozvolna a
navíc jako dítě byl velmi činorodý, takže se neustále něco dělo. Také Zuzana (G) nevnímala
své postižení jako něco negativního. Na základní i střední škole mohla číst běžný tisk, takže
nebyla příliš omezena oproti ostatním. Na konci střední školy s e j í však zhoršil zrak více a na
začátku vysoké školy se musela vyrovnat s trubicovým viděním, které jí způsobovalo
problémy v orientaci. V té době si začala uvědomovat, že na mnohé věci již nestačí a začalo ji
děsit, že s e j í zrak možná dále zhorší. Toto období pro ni bylo velmi náročné a ještě nyní se s
tím velmi těžko vyrovnává a občas má deprese. U Zuzany lze sledovat stejně jako u Jany (E)
obavu z budoucnosti z důvodu zhoršení zraku. Navíc stejně jako Jana citlivě vnímá, že oproti
ostatním lidem a spolužákům již na některé věci nestačí. I když se zrak člověku postupně
zhoršuje, pro někoho může být šokující zjištění, že již na některé aktivity nestačí. Je to určitá
konfrontace člověka se zrakovým postižením s realitou.

I l e l e b r a n t o v á . Petra

69

Univerzita Karlov a \ Praze. Pedagogická fakulta, katedra S p P g

Z případových studií je patrné, že náhlé vážné zhoršení či ztrátu zraku vnímali respondenti
většinou velmi traumaticky, a to mnohem více než předchozí pozvolné zhoršování vidění.
Pokud se takto postiženým jedincům zrak zhoršoval velmi pomalu jako např. u Jiřího (F),
nebyl tak velký problém se s daným stavem vyrovnat. Je ale nutno dodat, že Jiří byl v době.
kdy u něj docházelo k progresi zraku, ještě dítě a v tomto věku je klíčové, jak se s danou
situací vypořádají samotní rodiče, jak postupnou zrakovou ztrátu dítěte prožívají a jak se k
dítěti zachovají. Zuzana (G) poměrně dlouhou dobu dobře viděla, ale ke konci střední školy se
jí zrak začal prudce zhoršovat. Jak pro zdravého tak i pro zrakově postiženého člověka je
důležitá potřeba otevřené budoucnosti. Otevřená budoucnost člověka motivuje k aktivitě,
naopak uzavřená budoucnost k zoufalství. Člověk, který postupně ztrácí zrak, může mnohem
silněji vnímat, že jeho budoucnost je ohrožena. Tento pocit vyjádřila Zuzana, na kterou velmi
špatně působí výhled na budoucí možné zhoršení zraku či dokonce slepotu, a tím pádem je
zde možné ohrožení její osobní i pracovní sféry. Zuzana se celou dobu. kdy se jí zrak
zhoršoval, se svým stavem vypořádávala dobře až do okamžiku, kdy její zrak nedostačoval
výkonu zdravých lidí. Je patrné, že Zuzana je hodně výkonově zaměřená, takže své zrakové
omezení vnímá převážně přes své studijní či pracovní úspěchy/neúspěchy. Stále se srovnává s
vidícími lidmi, proto jí také působí problémy přijetí bílé hole, protože představa, že se bílou
holí přiřadí k nevidomým, je pro ni příliš bolestivá. Navíc ví, že zrak se jí může dále
zhoršovat až do naprosté slepoty, což ji psychicky vyčerpává.

Nácvik specifických
postižení

dovedností

v

kontextu

progresivního

zrakového

Jedinci s progresivním zrakovým postižením mají na jednu stranu dostatek času, aby se
všechny nutné dovednosti naučili včas, na druhou stranu zde hraje důležitou roli akceptace
svého zrakového postižení. Takto postižený jedinec musí včas přijmout fakt, že se mu zrak
zhoršil natolik, že již na vše zrakem nestačí a že je vhodný čas pro učení se speciálním
dovednostem, které používají nevidomí. U zrakově postiženého jedince, který má malé
zbytky zraku, může vzniknout dilema, zda ještě patří mezi vidící či již mezi nevidomé.
Někteří mohou učení se těmto dovednostem odkládat do budoucna, protože ještě něco vidí,
přestože by se již měli učit dovednosti potřebné pro život beze zraku, což pak může vést
paradoxně k tomu, že i tito jedinci, kteří měli dostatek času se potřebné dovednosti naučit, se
je naučí až tehdy, když jim nic jiného nezbývá, protože nevidí. Jedinci s progresivním
zrakovým postižením mohou situaci tedy vyřešit tím způsobem, že se začnou zabývat
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problémem, který může hypoteticky nastat v budoucnu tak. že se naučí včas důležité
dovednosti jako např. bodové písmo. Nebo se zaměří na řešení problému až v situaci, kdy k ní
opravdu dojde.
Bylo proto zajímavé sledovat, zda se jedinci učili včas potřebným

dovednostem

nevidomých. Ze všech respondentů se jedině Jiří (F) učil včas pracovat s kompenzačními
pomůckami tak, že následně mohl bez problémů studovat integrované na střední škole. Jiřímu
výuku těchto dovedností zajistila základní škola pro zrakově postižené. 1 on se však nesetkal
na této škole s výukou prostorové orientace, avšak byl sám velmi aktivní a s bílou holí se
naučil chodit jako samouk. S opakem se setkala Jana (E), která se na základní škole pro
slabozraké neučila žádnou z dovedností důležitých pro nevidomé - čtení a psaní bodového
písma, POSP, práci s počítačem apod. Její náhlá progrese zraku v prvním ročníku střední
školy, která vedla k naprosté slepotě, ji najednou vyřadila z běžného samostatného života.
U všech respondentů lze konstatovat, že neupřednostňovali učení se specifických
dovedností dopředu. Pokud něco potřebovali umět (např. chůzi s bílou holí), tak se to naučili
až ve chvíli, kdy to bylo nezbytné. Jan (B) věděl, že se mu zrak bude zhoršovat, ale nikdy se
na to nijak nepřipravoval co se týče učení se s novou pomůckou. Vždy spíše věřil a věří v
postup vědy, medicíny a optiky. Jako příklad uvedl své velmi silné brýle, které dříve nešly
sestavit.
Klasickým případem progresivního zrakového postižení je Jiří (F), který postupně se
zhoršováním zraku měnil speciální pomůcky - brýle, televizní lupa, počítač s lupou, počítač s
hlasovým výstupem. Braillovo písmo a bílá hůl. Naopak respondenti s myopií gravis (B. C,
D) většinou nepoužívali a ani v současné době nepoužívají žádné pomůcky kromě silných
brýlí, které postupně přibývaly na dioptriích. Pan Jan (B) používal turmon a v současné době
ještě používá teleskopické brýle a v určitých situacích bílou hůl. Podobně je to u Veroniky
(D), která z kompenzačních pomůcek používá jen za šera a ve tmě bílou hůl. Jana (E) do
oslepnutí nepoužívala žádné pomůcky stejně jako pan Karel (H). Zuzana (G) se snažila do
poslední chvíle pracovat maximálně zrakem, což ji šlo skoro až do konce střední školy. Potom
přešla k používání ručních lup a nyní by sejí hodila také lupa televizní. Až na vysoké škole se
naučila pracovat s počítačem pro zrakově postižené.
Používání dlouhé bílé hole
V této kapitole jsem se zaměřila na to, zda jedinci, kteří měli závažnější zrakové problémy
již na základní škole, zde absolvovali kurz POSP a zda byli dostatečně připraveni do
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budoucna, kdy hrozilo další zhoršení zraku. U jedinců, u kterých došlo k výraznému zhoršení
zraku později, jsem se zabývala problematikou přijetí bílé hole a odhodlání ke vstupu do
kurzu POSP. Také jsem sledovala, zda takto postižení jedinci tuto dovednost odkládali co
nejvíc do budoucna či ne, a co je přimělo k tomu, aby do tohoto kurzu vstoupili. Základní
informace jsou shrnuty v tabulce 3.
Sedm respondentů se narodilo s progresivním zrakovým postižením, jedině u respondenta
Karla (H) došlo k oslepnutí až v pozdní dospělosti. Zaměřila jsem se na to, zda vědomí, že se
takto postiženým jedincům může zrak dále zhoršovat, měl vliv na včasné učení se prostorové
orientaci. Otázkou bylo, zda respondenti začali včas řešit vzniklý problém - učit se s bílou
holí či zda tuto dovednost nechávali na poslední chvíli, kdy jim již zrak nepostačoval.
3 respondenti zatím bílou hůl nepoužívají (A. C, G). V případě respondenta A jde o
žákyni prvního ročníku, která je v současné době slabozraká, orientuje se výhradně zrakem a
oční lékař zatím nedoporučil výuku POSP. Paní Věra (C) je v pásmu těžce slabého zraku,
maximálně využívá jedno funkční oko, ale raději chodí s doprovodem a nerada cestuje sama
autobusem. Zatím neuvažuje, že by používala bílou hůl, navíc si ani neumí představit, že by ji
zklamalo i druhé oko a oslepla by na něj - tuto variantu si nepřipouští. Paní Zuzana (G) má
těžce slabý zrak a je velmi pravděpodobné, že s e j í zrak bude nadále zhoršovat. Přesto zatím
bílou hůl nepoužívá, i když připouští, že se již velmi špatně orientuje zvláště v neznámém
prostoru a často do něčeho narazí, někam spadne či se ztratí. Pohyb bez bílé hole je pro ni
nebezpečný, ale učit se s ní se jí zatím nechce. Přijmout bílou hůl je pro ni velmi těžké,
nechce se zařadit do kategorie nevidomých.
Někteří respondenti (B, D) s praktickou slepotou uvedli, že bílou hůl používají jen v
určitých situacích, hlavně za šera či za tmy. Oba dotazovaní se začali s bílou holí učit po
zhoršení zraku, když pro ně již byla orientace za šera velmi obtížná a nebyli schopni se
samostatně orientovat. Prostorovou orientaci se učili pod odborným vedením - absolvovali
kurz POSP. Respondentka D uvedla, že za špatných světelných podmínek např. nepoznala,
jestli je na chodníku nebo na silnici, přehlédla přijíždějící auto či některé překážky na
chodníku.
Respondenti

E a H jsou

nyní úplně nevidomí. V obou případech

bylo velice

pravděpodobné, že oslepnou, přesto se však s bílou holí do oslepnutí

neseznámili.

Respondentka E navštěvovala školu pro zrakově postižené, kde ji ale prostorové orientaci
neučili. Respondent H byl v péči lékařů, kteří mu nevysvětlili pravděpodobnou prognózu, že
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oslepne. Oba dva dotazovaní se najednou ocitli v situaci podobné náhlé ztrátě zraku, kdy
úplně oslepli a museli se vše začít učit poslepu. Hlavně v případě studentky Jany (E) jí tato
nepřipravenost způsobila velké problémy při studiu. Musela se začít učit techniky chůze s
bílou holí, nácvik tras do školy a ze školy, orientaci po budově apod.
Prakticky nevidomý Jiří (F) s bílou holí chodí ve známém i neznámém terénu. Začal se s
ní učit sám a žádný kurz prostorové orientace na speciální škole pro zrakově postižené
neabsolvoval.

S bílou holí se seznámil náhodou (kdy mu již zbytky zraku

všude

nedostačovaly) a začal zkoušet, jak se s ní dá orientovat.
Výuka prostorové orientace je předmět, který by měl být vyučován na všech školách pro
zrakově postižené a žáci s progresivním zrakovým postižením by měli být do tohoto kurzu
včas zařazeni. Oba dotazovaní (E, F). kteří navštěvovali základní školu pro zrakově postižené,
nebyli do tohoto předmětu zařazeni. Jiří (F) se s bílou holí naučil chodit sám, kdy ji již k
orientaci potřeboval. Jana (E) navštěvovala základní školu pro slabozraké žáky, kde se POSP
nevyučovala. V jejím případě jí neznalost POSP způsobila po oslepnutí vážné problémy.
Jak již bylo na několika místech tohoto textu řečeno, tak v případě progresivního
zrakového postižení mají postižení dostatek času, aby se naučili včas různé dovednosti včetně
prostorové orientace a po případném dalším zhoršení zraku je zde teoreticky výhoda této
včasné naučené dovednosti. Velmi problematické je však z psychologického hlediska
přijmout bílou hůl jako nezbytnou pomůcku. Pokud jedinec stále ještě něco vidí, snaží
využívat maximálně zbytky zraku. Jak je z případových studií zřetelné, nikdo z respondentů
se neučil prostorové orientaci dopředu pro případ dalšího zhoršení zraku. Všichni začali bílou
hůl používat až tehdy, kdy jim zrak nedovoloval samostatnou orientaci. Někteří z dotázaných
používají bílou hůl jen za špatných světelných podmínek, jinak se orientují zrakem. Dva z
respondentů se dokonce dostali do problematické situace, kdy po oslepnutí byli najednou
závislí na příbuzných z důvodu nezvládnuté prostorové orientace a sebeobsluhy. Obě
dotazované s těžce slabým zrakem (C, G) bílou hůl nepoužívají, dokonce se jí ani neučí
studentka Zuzana (G), která postupně ztrácí zrak a již má velké problémy se samostatnou
orientací.
Z výše uvedeného je vidět tendence u lidí s progresivním postižením zraku odkládat
dovednost chůze s bílou holí do budoucna a učit se ji až tehdy, kdy již špatný zrak
nepostačuje k samostatné orientaci. Zrak je však využíván do poslední chvíle, orientace
pomocí malých zbytků zraku je často prakticky nemožná, ale někteří jedinci ji stále preferují
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více než použití bílé hole. Pro velké množství lidí s progresivním zrakovým postižením je
obtížné přijmout bílou hůl. Je pro ně těžké připustit, že kromě zraku je v určitých situacích
lepší se orientovat také pomocí bílé hole. Proto je chůze takto postižených lidí, kteří se snaží
orientovat do poslední chvíle zrakem, mnohdy nápadná okolí a často pro samotného jedince
velmi nebezpečná. Takto postižení lidé se často odkazují na své okolí (např. na sousedy), co
by tomu asi okolí řeklo, kdyby je s bílou holí uvidělo. Na druhé straně zrakově postižený musí
sám vnitřně přijmout bílou hůl a tímto se zařadit mezi těžce zrakově postižené. Jde tedy o
velmi komplikovaný proces vlivu vnějšího sociálního okolí a psychických vlastností zrakově
postižené osobnosti. Často potřebuje zrakově postižený mnoho času. aby se byl schopen s
přijetím bílé hole vyrovnat.

Respondent

věk

Zrakové postižení

Bílá hůl
- používá nyní

Absolvování S výukou POSP začal / a
kurzu POSP

A

8 let

slabozrakost

ne

ne

B

53 let

praktická nevidomost

jen ve tmě a za šera ano

C

26 let

těžce slabý zrak

ne

D

38 let

praktická nevidomost

jen ve tmě a za šera ano

po zhoršení zraku - bez bílé
hole se za šera vůbec
neorientovala

E

19 let

úplná nevidomost

ano

ano

po úplném oslepnutí

F

27 let

praktická nevidomost

ano

ne

při těžce slabém zraku, který
mu již nedostačoval

G

24 let

těžce slabý zrak

ne

ne

-

H

66 let

úplná nevidomost

ano

ano

po úplném oslepnutí

ne

-

po vážném zhoršení zraku když již byla orientace za
šera nemožná
-

T a b u l k a 3. V ý u k a p r o s t o r o v é o r i e n t a c e

Čtení a psaní bodového písma
Cílem této kapitoly bylo zjistit, zda se zrakově postižení jedinci, kteří měli již vážnější
problémy na základní škole, seznamovali s výukou bodového písma dostatečně dopředu a
jakým způsobem byli vyučováni. U jedinců, kterým se zhoršil zrak později, bylo hlavní
otázkou, zda se vůbec měli potřebu naučit se bodové písmo, v jakých oblastech ho využívají a
co je k výuce Braillova písma vedlo.
Vzhledem k tomu, že v této práci se zabývám zrakovým postižením progresivním, všichni
dotazovaní byli dříve schopni číst černotisk (za využití speciálních pomůcek jako např. ruční
lupa, televizní lupa). V současné době tři respondenti (E, F, H) již nemohou číst černotisk ani
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za využití speciálních pomůcek. Respondenti E a F umí číst Braillovo bodové písmo, protože
se jim zrak zhoršil v době studií a jeho znalost je předpoklad úspěšného studia. Jiří (F) se učil
bodové písmo dostatečně včas. neboť mu jeho výuku doporučili na základní škole a on
souhlasil - Braillovo písmo se učil od čtvrtého ročníku základní školy ve volnočasovém
kroužku. Na střední škole již mohl číst jen Braillovo písmo a psát pomocí Pichtova stroje, což
mu nečinilo problémy, protože čtení a psaní bodového písma bez problémů ovládal. Jiná
situace nastala u slečny Jany (E), která po celou základní školu a v prvním pololetí prvního
ročníku střední školy používala výhradně černotisk. Na základní škole se bodové písmo
neučila. Po úplném oslepnutí na střední škole se dostala do velmi složité situace, protože
bodové písmo neuměla, takže se nemohla plnohodnotně účastnit výuky a nezvládala
probíranou látku. Pan Karel (H) bodové písmo neumí a nepovažuje ho za nutnost. Oslepl v
pozdní dospělosti, nyní je v důchodu a bodové písmo nepotřebuje v běžném životě.
Zbylí respondenti (A, B, C, D, G) využívají maximálně své zbytky zraku a pracují
výhradně s čemotiskem. Bodové písmo se zatím učit nechtějí, není to podle nich potřeba,
dokud jim zrak alespoň částečně slouží. Ani studentka Zuzana (G) neuvažuje, že by se bodové
písmo učila, ačkoliv je pravděpodobné, že ho bude v budoucnosti potřebovat.
Lze konstatovat, že jedinci s progresivním zrakovým postižením, kteří mají využitelné
zbytky zraku, preferují čtení a psaní černotisku i za předpokladu velkého úsilí. Tito
respondenti se dopředu čtení a psaní bodového písma neučí, i když mnozí vědí, že ho
pravděpodobně v budoucnu budou potřebovat. Žáci s progresivním zrakovým postižením by
se měli na základní škole seznamovat včas s bodovým písmem, aby v případě výrazného
zhoršení zraku či oslepnutí mohli bez větších problémů pokračovat ve výuce bodovou
technikou, aby nedošlo k situaci jako u studentky Jany (E).
Práce s počítačem
Počítačová gramotnost je jedna klíčových dovedností zrakově postižených. Jedinci s
progresivním zrakovým postižením však musejí být flexibilnější, neboť musejí přizpůsobovat
počítač svým zhoršujícím se zrakovým možnostem (např. postupně musejí měnit úroveň
zvětšení) nebo dokonce musí změnit celkový způsob práce a software pro zrakově postižené z
důvodu již nedostačujícího zraku - např. takto postižený jedinec musí přejít od zvětšovacího
programu ke hlasovému výstupu pro nevidomé. Lidé s tímto typem postižení mají většinou
dostatek času, aby se s počítačem naučili pracovat, otázkou však zůstává, jestli tomu tak je
vždy. Tito jedinci by se však se speciálními softwary měli učit postupně, takže by neměla
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vzniknout situace, kdy nebudou umět pracovat s počítačem z důvodu špatného zraku. V
dnešní době je na trhu dostatek speciálních programů pro zrakově postižené, slabozraký může
nejprve pracovat se softwarovou lupou, po zhoršení zraku již může používat softwarovou lupu
s hlasovým výstupem, takže po oslepnutí již není tak obtížné přejít pouze na hlasový výstup.
Na druhou stranu velkou komplikací může být vysoká cena těchto programů.
Všichni dospělí respondenti umějí s počítačem pracovat. Žákyně prvního ročníku
Danielka (A) s počítačem zatím pracovat neumí, ale brzy se bude učit s počítačem s hlasovým
výstupem, který by jí měl pomáhat v integrovaném vzdělávání. Zajímavé je, že všichni
dospělí dotazovaní s myopií gravis (B. C, D) nepoužívají počítač se speciálním softwarem pro
zrakově postižené, ačkoliv se jejich zrak pohybuje od těžce slabého zraku po praktickou
nevidomost. Pan Jan (B) i přes svůj vážný zrakový handicap profesionálně fotografuje a
potřebuje fotografie na počítači upravovat, takže nemůže pro tuto práci použít softwarovou
lupu. Počítač musí mít těsně před očima, čtení je pro něj velmi namáhavé, takže častěji
odpočívá. Paní Věra a paní Veronika (C, D) bez problémů pracují s běžnými programy, které
jsou potřeba včetně internetu. Pokud jsou na ně písmenka malá, internetovou stránku si zvětší,
což umožňují jednotlivé webové prohlížeče. Pouze v případě osmileté Danielky (A), která má
také diagnózu myopia gravis, byl doporučen počítač s hlasovým výstupem.
Studentka Jana (E) a pan Karel (H) se s počítačem jako pomocníkem pro zrakově
postižené setkali až po úplném oslepnutí. Pan Karel před oslepnutím vůbec s počítačem
neuměl pracovat a nikdy se s ním nesetkal. Po oslepnutí se však pro něj stal počítač smyslem
jeho života. Za pomoci TyfloCenter a Rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina v
Praze se naučil pracovat s počítačem s hlasovým výstupem. Vzhledem k tomu, že je již v
důchodu, tak počítač používá hlavně ve volném čase, při komunikaci s blízkými a zrakově
postiženými a k vyhledávání informací na internetu. Slečna Jana se s počítačem se speciálním
zvětšovacím softwarem pro zrakově postižené setkala až na střední škole. Na základní škole
pro slabozraké žáky pracovali všichni s běžnými programy bez softwarové lupy, což Janě
působilo veliké problémy a s počítačem se nenaučila pracovat. Učitelé nebrali v úvahu, že
postižení Jany je progresivní a že v budoucnu bude určitě potřebovat ovládat počítač s lupou a
hlasovým výstupem. Když v prvním ročníku střední školy oslepla, musela se s počítačem
naučit pracovat. Bohužel měla základní nedostatky v obsluze počítače ze základní školy,
takže následná výuka s počítačem byla zdlouhavější. Přesto se během měsíce výuky naučila s
počítačem pracovat do té míry, že si mohla zapisovat poznámky z hodin.
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Jiří (F) a studentka Zuzana (H) pozvolna ztrácely zrak. Jiří (F) se s počítačem učil
pracovat poměrně brzy s ohledem na další možné zhoršení zraku již na základní škole. Chodil
na kroužek psaní všemi deseti na klávesnici. Zpočátku pracoval v prostředí Windows 3.1.. kde
se naučil nastavit si zvětšené písmo a kontrastní pozadí. S postupem času. jak docházelo ve
vývoji v technice a ke zhoršování jeho zraku, se začal učit se zvětšovacím softwarem a
následně s hlasovým výstupem. Nyní studuje vysokou školu a práce s počítačem je pro něj
nezbytná, hlavně vzhledem k tomu, kolik informací musí zvládnout. Studentka Zuzana (H) se
s počítačem pro zrakově postižené seznámila před čtyřmi roky, do té doby pro ni byl počítač
nepřítelem, protože na něj neviděla a nevěděla, že jsou také možnosti pro lidi slabozraké.
Když nastoupila na vysokou školu, musela si shánět mnoho informací, takže práce s
internetem byla nezbytná. Navíc si již nemohla pořizovat zápisky z hodin mikrofixem,
protože text po sobě následně nepřečetla, a tak zápisky z počítače pro ni byly pomocí. Nyní
pracuje se softwarovou lupou a hlasovým výstupem, hlasový výstup používá jen podpůrně a v
určitých situacích např. pro čtení delšího text či knihy.
Z výše uvedeného lze shrnout, že mnozí lidé s progresivním zrakovým postižením pracují
s běžným počítačem jako zdraví lidé až do té doby, kdy jim to zrak ještě umožňuje.
Nepoužívají žádný speciální software pro zrakově postižené a práce s počítačem je pro ně
tudíž poměrně náročná. Platí zde také to, že se neučí dopředu pracovat s určitým vybavením,
které by později mohli po zhoršení zraku potřebovat - hlasový výstup, braillský řádek. Je
nutné říci, že velmi důležitá je informovanost takto postižených jedinců o možnostech práce s
počítačem u zrakově postižených, protože většina z nich dříve viděla a mohla pracovat s
běžným počítačem. Mnozí totiž ani nevědí, že i zrakově postižený může plnohodnotně
pracovat s počítačem, což se potvrdilo v některých případových studiích (E, G). V dnešní
době je počítač velmi důležitou kompenzační pomůckou pro zrakově postižené, což se dříve
nedalo říci. Zrakově postižení museli postupně reagovat na pokroky v technice. Dříve mohli i
těžce slabozrací pracovat s běžným počítačem, ale museli určité úkony vykonávat poslepu.
Proto jsou možná někteří dospělí stále zvyklí pracovat bez speciálního softwaru pro zrakově
postižené. Nyní se již s počítačem učí zrakově postižené děti na základní škole, jak je patrno
např. u Daniely (A), která bude používat speciální počítač s hlasovým výstupem.

Vliv progresivního zrakového postižení na každodenní život
Jedinec s progresivním zrakovým postižením by měl myslet do budoucna mnohem více
než zdravý člověk. Jeho budoucnost je v určitém ohledu ohrožena. Takto postižený by si měl
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uvědomit, že mnohé věci. které teď zvládá zrakem, nebude možná v budoucnu zvládat.
Zohlednění progresivního zrakového postižení by mělo být již při volbě vhodné střední,
případně vysoké školy a následně při zaměstnání tak, aby se jedinec nemusel zbytečně
rekvalifikovat.

Progresivní

zrakové

postižení

ovlivňuje bez

pochyby

všechny

sféry

každodenního života - škola, práce, volný čas, vzájemné partnerské či rodinné vztahy,
kamarádství atd.
Vzdělávání jedinců s progresivním zrakovým postižením
Cílem této kapitoly bylo zjistit, jaký vliv má zhoršování zraku na vzdělávání takto
postižených jedinců. Kromě pana Karla (H) se všichni ostatní respondenti narodili s vrozeným
progresivním zrakovým postižením, které jim způsobovalo komplikace již ve škole. Nejprve
jsem se zaměřila na to, zda byli takto postižení jedinci integrováni do běžných škol či zda se
vzdělávali ve škole pro zrakově postižené. Základní informace jsou shrnuty v následující
tabulce:
Respondent

Věk

Základní škola

Střední škola

Diagnóza

A

8 let

Integrace

-

myopia gravis

B

53 let

Integrace

Integrace

C

26 let

Integrace

Integrace

D

38 let

Integrace

Integrace

E

19 let

Základní
škola
slabozraké

F

27 let

První
dva
roky Integrace
integrace
od
třetího
ročníku
základní
škola
pro
zrakově postižené

0

24 let

Integrace

pro Střední
škola
zrakově postižené

pro glaukom
degenerace sítnice

Integrace

T a b u l k a 4. I n t e g r o v a n é a s p e c i á l n í v z d ě l á v á n í r e s p o n d e n t ů

Z tabulky 4 je patrné, že většina respondentů se vzdělávala integrované. Integrované
vzdělávání jedinců s myopií gravis (A, B, C, D) se však trochu odlišovalo. Kromě Daniely
(A) se u těchto dotazovaných vždy jednalo o neoficiální integraci, tzn. rodiče pouze
upozornili vyučující, že jejich dítě má problémy se zrakem. Takto postižení žáci také
nepotřebovali žádné speciální pomůcky, většinou jim stačily pouze brýle. Pan Jan (B) kromě
brýlí také na základní škole používal dalekohledové brýle a jiné optické pomůcky, které se
postupně objevovaly. V jeho případě pro něj měla paní učitelka na základní škole pochopení,
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protože měla sama zrakový handicap, naučila ho pracovat s novými optickými pomůckami a
Jan mohl k tabuli chodit kdykoli, když na text neviděl. Všichni dotazovaní s touto diagnózou
byli schopni přečíst na základní i střední škole běžný text. problém byl pouze při čtení z
tabule. Proto se ani sami necítili jako zrakově postižení, ale jen jako špatně vidící. Integrace
takto postižených nebyla tudíž tak náročná, stačil více individuální přístup, ale jinak mohli
pracovat jako ostatní žáci. Výjimkou byla tělesná výchova, kde museli takto postižení
většinou dodržovat určitá omezení. Věře (C) asi nejvíce vadilo, že s e j í ostatní spolužáci ve
třídě smáli právě kvůli jejím silným brýlím. V posledních letech jsou pro integrované žáky
klíčová SPC pro zrakově postižené, která žákům zajišťují vhodnou speciálně pedagogickou
podporu a to včetně výběru speciálních pomůcek a úpravy pracovního prostředí ve škole.
Proto se od respondentů s myopií gravis (B. C, D). kteří jsou již dospělí, integrované
vzdělávání u osmileté Daniely (A) trochu liší. Daniela se vzdělává v prvním ročníku běžné
základní školy. Kromě brýlí sice také jiné pomůcky nepoužívá, ale ve třídě má speciálně
upravenou lavici se sklopnou deskou a s vhodným lokálním osvětlením. Píše do speciálních
sešitů se širšími řádky, používá psací potřeby se širší stopou. K tabuli může jít, kdykoliv
potřebuje. Byl jí doporučen počítač s hlasovým výstupem, který bude pravděpodobně
používat ve vyšších ročnících základní školy.
Dva respondenti (E, F) navštěvovali základní školu pro zrakově postižené. Jana (E) se
vzdělávala ve školách pro zrakově postižené. Absolvovala základní školu pro slabozraké
žáky. Ve třídě měla lavici se sklopnou deskou, ale bez osvětlení. Kromě brýlí nepoužívala
žádné jiné pomůcky, byla schopna po celou dobu školní docházky číst běžný černotisk. což ji
ale velice vysilovalo. Učitelé jí proto často nosili zvětšené texty. Na základní škole se neučila
s pomůckami, které by jí mohly pomoci nebo které by v budoucnu mohla potřebovat (např.
ruční či televizní lupy), přestože bylo pravděpodobné, že se jí zrak zhorší nebo dokonce
oslepne. Speciální základní škola ji neučila klíčové dovednosti nevidomých jako je POSP,
čtení a psaní bodového písma či práci s počítačem pro zrakově postižené. Po oslepnutí na
střední škole pro zrakově postižené se musela naučit POSP, bodové písmo a práci s počítačem
s hlasovým výstupem. V této době jí velmi pomáhali nevidomí spolužáci. Jiří (F) má také
zkušenosti se vzděláváním na školách pro zrakově postižené. První dva roky se vzdělával v
běžné základní škole, od třetího ročníku přešel do základní školy pro zrakově postižené.
Nejprve přečetl běžný tisk, později začal používat sešity se silnějšími řádky a centrofixy. Dále
jako kompenzační pomůcku používal psací stroj, na který psal text a pomocí lupy si ho četl.
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Od čtvrtého ročníku se učil bodové písmo a pracovat s Eurekou. od pátého ročníku psaní
všemi deseti na klávesnici. Postupně se učil také pracovat s televizní lupou. Byl včas
seznámen s bodovým písmem, takže když už ho nutně potřeboval, mohl bez problému přejít z
černotisku na Braillovo písmo, aniž by ztrácel čas. Kurz POSP však neabsolvoval, s bílou holí
se musel naučit sám. Na střední školu byl integrován, ale v té době již zvládal veškeré nutné
dovednosti nevidomého (POSP. bodové písmo, práci s počítačem), takže mohl být integrován
bez větších problémů. V tabulce 5 jsou shrnuty informace o speciálně pedagogické podpoře
respondentů na školách pro zrakově postižené.

Speciálně pedagogická péče na základní škole pro zrakově postižené
POSP

Bodové písmo

Práce s počítačem

Práce s kompenzačními pomůckami

Respondent E

ne

ne

ne

ne

Respondent F

ne

ano

ano

ano

T a b u l k a 5. S p e c i á l n ě p e d a g o g i c k á p é č e na z á k l a d n í š k o l e p r o z r a k o v ě p o s t i ž e n é

Jak je z uvedených případových studií a z tabulky 5 patrné, i na základních školách pro
zrakově postižené nemusejí mít žáci s progresivním zrakovým postižením dostatečnou
speciálně pedagogickou péči. Zdůrazňuji, že u obou respondentů (E. F) bylo již na základní
škole patrné, že jejich postižení povede ke slepotě. Přesto ani jeden z nich na základní škole
neabsolvoval kurz POSP. Respondentka E se na základní škole neučila žádným klíčovým
dovednostem, které jsou důležité pro nevidomé, což jí pak krátce po nástupu na střední školu
chybělo a na čas ji to vyřadilo z výuky. Respondent F se kromě prostorové orientace vše
ostatní potřebné učil. Do kurzu čtení a psaní bodového písma však chodil dobrovolně v
zájmovém kroužku. Po ukončení základní školy byl připraven bez problému absolvovat
integrované vzdělávání na střední škole.
Zajímavé bylo zaměřit se také na Zuzanu (G), která postupně přichází o zrak a také se
vzdělávala na základní i střední škole integrované. Po celou základní školu pracovala s
běžným černotiskem. nepoužívala žádné pomůcky, učitelé jí občas nosili zvětšený černotisk.
Na střední škole začala používat různé typy ručních lup. Při výuce měla největší problémy se
čtením na tabuli, protože ani větší text z tabule nepřečetla, a proto se musela přírodovědné
předměty jako je matematika, fyzika a chemie učit doma. Největší problém pro ni byla tělesná
výchova, neboť se na větší ploše za přítomnosti ostatních žáků neorientovala a nezvládala
míčové hry. což ji velmi neurotizovalo. Až na vysoké škole začala pracovat s počítačem se
! l e l e h r a n k . . a. Petra

80

U n i v e r z i t a Karlov a \ P r a z e . P e d a g o g i c k á f a k u l t a , k a t e d r a S p P g

softwarovou lupou a s hlasovým výstupem, se kterým se naučila sama. POSP zatím
neabsolvovala, i když má v současné době velké problémy s orientací.
U dvou respondentek (E, G) je dobré pozorovat problémy ve škole s přírodovědnými
předměty. Zuzana (G) měla s přírodovědnými předměty (matematika, fyzika, chemie)
problémy hlavně na střední škole, protože neviděla na tabuli. Situaci řešila tak, že si nedělala
při hodině zápisky a vše se učila sama doma z učebnice, což pro ni muselo být velmi náročné,
aby dané látce sama dobře porozuměla. Navíc to muselo vyžadovat velkou trpělivost, úsilí a
dostatek času, neboť ve škole hodiny s přírodovědnými předměty pro ni byly zbytečné a
minimálně stejný čas musela věnovat samostudiu doma. V té době bohužel nevěděla, že
existují nějaké pomůcky, které by jí pomohly přečíst text z tabule jako např. turmon. U Jany
(E) vznikl problém s přírodovědnými předměty také na střední škole, ale z jiného důvodu. V
prvním ročníku oslepla, tudíž musela změnit styl zápisů v hodině a také učení. Neuměla číst
ani psát bodové písmo, natož číst a psát matematické operace, chemické vzorce, fyzikální
značky apod. Obě respondentky měly také problémy s prací na počítači a počítač pro ně byl
spíše nepřítelem. Zuzana měla problémy s počítačem na střední škole při výuce informatiky
(na základní škole se s počítačem neučila), neviděla na ikony a systémové písmo pro ni bylo
malé. Netušila, že počítač může pomáhat zrakově postiženému a že existují programy, které
slabozrakému ulehčí práci. S počítačem jako pomocník se seznámila až na vysoké škole a
nyní si studium bez něj neumí představit. Jana měla s počítačem problémy již na základní
škole, protože navštěvovala základní školu pro slabozraké, kde byl do výuky zařazen předmět
práce na počítači. Na této škole se však pracovalo s běžnými počítači bez softwaru pro
zrakově postižené, což bylo pro Janu obtížné a zadanou práci nezvládala, byla stresována.
Počítač jako pomocník jí slouží až od prvního ročníku střední školy, kdy oslepla a nyní ho
používá hlavně pro zápis poznámek z hodiny a ulehčuje jí studium.
U respondentů B, C, D, E, F, G bylo vhodné se zaměřit na to, jakou střední či vysokou
školu si vybírali a jestli při tom zohledňovali případnou progresi zraku. Pan Jan (B)
absolvoval střední školu stavební, ale současnou hlavní náplní jeho života je profesionální
fotografování. Je těžko představitelné, že profesionálním fotografováním se bude zabývat
člověk s těžkým postižením zraku a ještě k tomu bude velmi úspěšný. Kromě toho by se dalo
spekulovat také o tom, jestli střední škola stavební je vhodná pro jedince s progresivním
zrakovým postižením, ale pravděpodobně by se našly vhodnější střední školy pro takto
postižené. 1 když Jan vystudoval tento typ střední školy, věnuje se dnes jiné oblasti - vlastní
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firmu na výrobu sportovních medailí, ale důležitější je pro něj zmíněné profesionální
fotografování. Věra (C) chtěla nejprve studovat obchodní akademii, ale protože se zde hodně
pracuje s počítačem, což by ji velmi vysilovalo, tak si vybrala radši jinou školu. V dnešní
době je naopak obchodní akademie a obchodní škola velmi vhodná pro zrakově postižené,
protože technika je na takové úrovni, že skrz počítače se mohou zrakově postižení zařadit do
pracovního procesu. Počítač musí být samozřejmě vhodně vybavený (vhodný software,
případně hardware), což zrakově postiženému umožní plnohodnotnou práci. Věra však nebyla
seznámena s těmito možnostmi, pracovala s běžným počítačem, což pro ni bylo velmi obtížné
a možná to ovlivnilo její volbu střední školy. Nyní pracuje jako reflexní masérka. což je
vhodná práce vzhledem k jejímu handicapu a navíc ji tato práce baví. Paní Veronika (D)
chtěla po dokončení střední školy studovat vysokou školu - učitelství základní školy.
Vzhledem k tomu, že již v té době bylo její zrakové postižení závažné, potřebovala mít úlevy
z přijímacích zkoušek, což jí však nedovolili. Vysokou školu začala nakonec studovat až před
třemi lety, ale vybrala si studium etnologie, které ji velmi baví a doufá, že si rozšíří své
pracovní uplatnění. Jana (E) nyní studuje střední školu pro zrakově postižené a uvažuje o
vysoké škole, přesně ale zatím neví, co by chtěla dále studovat. Respondenti F, G oba studují
vysokou školu obor speciální pedagogika. Zuzana (G) vystudovala gymnázium, a pak si
vybírala vhodnou vysokou školu. Již odmalička chtěla pracovat s dětmi, nejprve chtěla být
učitelkou základní školy, ale vzhledem k jejímu postižení si vybrala speciální pedagogiku,
kde bude moci skloubit práci s dětmi s podobným handicapem a nebude při práci pociťovat
určitou bariéru způsobenou jejím handicapem. Jiří (F) si střední i vysokou školu vybíral podle
svých zájmů, ale také podle svých zrakových možností. Už na konci základní školy byl v
pásmu praktické slepoty, a proto si musel vybírat vhodnou střední školu. Vystudoval střední
zdravotnickou školu se zaměřením na maséra, a potom bakalářské studium speciální
pedagogiky na pedagogické fakultě. Obě tato zaměstnání může bez problémů vykonávat i
těžce zrakově postižený jedinec.
Pracovní uplatnění
Jedinci s progresivním postižením zraku se mohou ocitnout v situaci, kdy jim již vážně
zhoršený zrak nedovoluje vykonávat jejich zaměstnání. Musejí se potom rekvalifikovat na
vhodnější zaměstnání pro zrakově postižené. Nejvhodnější by samozřejmě bylo, kdyby si
takto postižení jedinci vybírali již střední a vysokou školu s ohledem na možné další zhoršení
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či ztrátu zraku v budoucnosti. Matýskové (2007) však uvádí, že při výběru profese faktor
progresivního zrakového postižení zohledňují jedinci jen výjimečně.
Nikdo z dotazovaných nemusel projít rekvalifikací. Pana Karla (H) zasáhla úplná slepota
v pozdním středním věku, takže následně odešel ze zaměstnání do starobního důchodu a
nemusel řešit pracovní uplatnění. Dva respondenti (F, G) studují vysokou školu, oba si vybrali
studium s ohledem na to, co by je bavilo, ale také co by mohli vzhledem ke zrakovému
handicapu vykonávat. Nevidomá Jana (E) studuje střední školu pro zrakově postižené, ale
ráda by pokračovala na vysoké škole, zatím však ještě neví, jakým směrem se hodlá ubírat.
Tři respondenti jsou zaměstnáni. Pan Jan (B) pracuje ve firmě, která se zabývá vyráběním
sportovních odznaků a jako druhé zaměstnáni se věnuje profesionálnímu fotografování, což
ho moc baví. Pravděpodobně by profese fotografa nebyla hodnocena jako vhodná pro těžce
zrakově postiženého, ale jak Jan dokazuje, i v této aktivitě může být velmi úspěšný takto
postižený člověk. Této aktivitě se velmi věnuje, je to jeho práce i koníček. Jeho špatný zrak
nemá pravděpodobně žádný vliv na kvalitu fotografií, naopak Jan sklízí úspěchy jak ve své
rodné zemi, tak v zahraničí. Fotografování se věnuje již dlouhou dobu a i po zhoršení zraku v
tomto zaměstnání setrvává. Podle něho ho špatný zrak tolik neomezuje, protože fotoaparáty
jsou již dnes tak automatické, že může fotografovat i naprosto nevidomý člověk. Věra (C) je
skoro rok v plném invalidním důchodě, ale věnuje se reflexní terapii, což je naprosto vhodné
pro zrakově postiženého. Snaží se neustále se v této problematice vzdělávat formou různých
kurzů. Reflexní terapie pro ni znamená také možnost do budoucna, protože po několika
neúspěšných operacích zanevřela na lékaře a skrz reflexní terapii začala nahlížet na člověka z
jiného pohledu. Veronika (D) vždy uzavírala dohodu o vykonání práce, což jí vyhovovalo a
tuto práci si vybírala podle zrakových možností. Nyní studuje dálkově vysokou školu a doufá,
že si tímto studiem rozšíří pracovní uplatnění.
Volný čas a zájmy
Dílčí část práce se zaměřovala na zájmy lidí s progresivním zrakovým postižením. Jak u
lidí intaktních tak i u zrakově postižených je v této oblasti velká variabilita, proto jsem zde
uvedla jen některé příklady. Každý z dotazovaných má úplně jiné zájmy, jiným způsobem
tráví volný čas. Lze však říci, že u respondentů je celkově tendence věnovat se problematice
zrakového postižení. Pan Jan (B) a paní Veronika (D) se snaží ve volných chvílích pomáhat
stejně zrakově postiženým. Pan Jan působí v Unii nevidomých a slabozrakých na Slovensku,
pomáhá krátkozrakým dětem a jejich rodičům a dospělým. Podporuje integrované vzdělávání
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zrakově postižených. Jeho koníčkem je jeho zaměstnání profesionálního fotografa. Ve
volných chvílích se také věnuje vodním sportům. Paní Veronika je velmi činorodá a snaží se
vymýšlet různé řemeslné a výtvarné aktivity a výlety pro zrakově postižené. Ve volném čase
ráda maluje na hedvábí. Sama je aktivní a žije plnohodnotným životem. Má dvě děti a
bezvadného manžela. Jejich rodinné vztahy jsou velmi pevné. Jiří (F) je také aktivní a
neustále se u něj něco děje. Volný čas tráví rád se svými dobrými kamarády. Tendence
pomáhat stejně postiženým lidem je u čtyř respondentů (B, D, F, G). Pan Jan (B) a paní
Veronika (D) pomáhají zrakově postiženým ve svém volném čase. Slečna Zuzana (G) a Jiří
(F) se této oblasti budou pravděpodobně věnovat profesionálně, zatím studují speciální
pedagogiku na vysoké škole.
Jana (E) se po oslepnutí přimknula více k vidícím kamarádům a jejich vztahy se
nezměnily. Mnoho volného času nemá, protože studium je pro ni obtížené, ale volný čas tráví
s kamarády. Naopak se postupně od oslepnutí začala odpoutávat od rodičů a nyní uvažuje, že
se odstěhuje k příteli. Zuzana (G) také nemá mnoho volného času, ale volné chvíle se snaží
trávit s rodinou, na kterou nemá jindy většinou čas.
Pro pana Karla (H) se stal smyslem života počítač. Práce s počítačem mu zaplňuje většinu
volného času a přes internet může komunikovat s kamarády, širší rodinou či stejně
postiženými.

Zhodnocení použitých strategií
Všichni dotazovaní kvůli svému progresivnímu zrakovému postižení byli vystaveni jak
akutnímu, tak chronickému stresu. Pan Jan (B) je velmi odolná osobnost (bylo by vhodné se u
něj více zaměřit na resilienci) a pozitivně naladěný člověk, chronický stres nijak výrazně
nevnímal. Náhlé zhoršení zraku však byl pro něj velký stres a musel řešit náročnou životní
situaci. Propojil strategii zaměřenou na problém (začal se učit POSP) se strategií zaměřenou
na emoci. Negativní emoce se snažil překonat dvojím způsobem. Za prvé využíval
rozptylující strategie a stále se věnoval svému koníčku - fotografování, což je pravděpodobně
i jeho životním smyslem. Otázkou však je, zda-li v případě dalšího možného zhoršení zraku
bude moci dále fotografovat, což by pro něj bylo pravděpodobně velkou psychickou ránou.
Mezi další rozptylující aktivity byl u něj sport. Také pro něj byla klíčová sociální opora,
včetně svépomocných skupin, která mu poskytovala informační oporu a emocionální oporu.
Velkou oporou pro něj byli stejně postižení kamarádi, u kterých se informoval, jak takovou
náročnou situaci zvládali. Pan Jan včas přijal, co již nemůže změnit, a začal se vzniklou
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situací bojovat. Jak pro Jana (B) tak pro Věru (C) byla velmi důležitá naděje, že jim pokrok v
medicíně pomůže. Pro Věru byla po zhoršení zraku nejdůležitější sociální opora, konkrétně
opora emocionální (maminka, přítel). Nyní věří v reflexní terapii a doufá, že s e j í zrak zlepší.
Dalo by se spekulovat, zda-li je reálné, že s e j í opravdu začne sítnice regenerovat, ale aspoň
má Věra určitou naději a pomáhá jí to překonávat její horší psychický stav (i placebo efekt má
svoji úlohu). Pro Veroniku (D) bylo klíčové spojení pracovních aktivit s vhodným trávením
volného času. Neustálá aktivita ji odpoutávala od svých těžkostí, takže využívala hodně
rozptylující strategie. Dále pro ni byla důležitá sociální opora, neboť má dobrou rodinu s
pevnými vztahy.
Pro Janu (E) bylo šokem, když úplně oslepla na počátku střední školy. Zvládání této
situace bylo ještě o to náročnější s ohledem na věk, kdy oslepla. Důležitá byla pro ni taktéž
sociální opora (maminka, učitelé, kamarádi). Hlavně nevidomí spolužáci ji velmi podporovali
a pomáhali jí. Vzhledem k tomu, že navštěvovala střední školu, škola ji automaticky navrhla
řešit vzniklý problém, takže Jana začala využívat strategii zaměřenou na problém (učila se PO
SP, bodové písmo, práci na počítači). Je možné, že kdyby Jana školu nenavštěvovala, že by
zvolila jinou strategii. Tato strategie jí však pomohla kromě naučení se potřebným
dovednostem také jejímu velmi špatnému psychickému stavu.
U Jiřího (F) docházelo k velmi pozvolné ztrátě zraku v jeho dětství. Sám toto zhoršování
příliš nevnímal, rozhodně nějako stresující situaci. Ve škole se včas učil všem dovednostem,
takže nepociťoval, že by mu zrak chyběl. Velké množství volnočasových aktivit ho
odpoutávalo od ztráty zraku.
Zuzana (G) své zhoršení zraku velmi citlivě vnímá. Nyní s e j í zrak zhoršil natolik, že se
již na něj nemůže vždy spolehnout. Zatím se snaží nalézt vhodnou strategii. Strategii řešení
problému však nyní odmítá, a začínají se u ní objevovat tendence k ruminačním strategiím.
Pokud Zuzana situaci nepřehodnotí nebojí nebude poskytnuta psychologická pomoc, je vážně
ohrožena její budoucnost.
Pro pana Karla (H) byla klíčová informační opora, která se mu u odborníků nedostávala.
Přes pacienty, se kterými se setkával v nemocnici, se dozvěděl potřebné informace, jak se
zhoršeným zrakem žít. Také ho pacienti podporovali emocionálně. Skrz pacienty mohl začít
řešit vzniklé problémy a přešel ke strategii zaměřenou na problém. Kromě strategie zaměřené
na problém pro něj byla velmi důležitá jeho manželka jako sociální opora.
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Závěr
Diplomová práce se zabývala progresivním zrakovým postižením se zaměřením na
speciálně pedagogické a psychologické strategie akceptace zrakového postižení. Domnívám
se. že v práci se alespoň částečně tato problematika podařila nastínit. Práce byla rozdělena do
čtyř hlavních částí, první tři kapitoly byly zaměřeny na teoretickou stránku této problematiky,
čtvrtá kapitola pojednávala o tomto tématu prakticky. První kapitola diplomové práce se
věnovala problematice psychického prožívání jedince s progresivním zrakovým postižením.
Druhá kapitola se zabývala progresivním zrakovým onemocněním z lékařského hlediska pojednávala o progresivních onemocněních oka v dětském věku, ale i v dospělosti. Třetí
kapitola se zabývala možnostmi výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů s progresivním
zrakovým postižením. Součástí této kapitoly byla také oblast, která se zabývala možnostmi
rehabilitace dospělých osob.
Čtvrtá kapitola byla praktickou částí diplomové práce. Jejím hlavním cílem bylo
porozumět životu jedince s progresivním zrakovým postižením se zaměřením na psychické a
speciálně pedagogické strategie. Analyzovány byly tyto oblasti:
1) Vyrovnávání se s progresivním zrakovým postižením
2) Nácvik specifických dovedností v kontextu progresivního zrakového postižení
3) Vliv progresivního zrakového postižení na každodenní život jedince
Nejprve byla provedena analýza životní situace takto postižených jedinců, která byla
uskutečněna výhradně kvalitativně a vycházela z rozhovorů s respondenty. Následně byly
výsledky rozhovorů zpracovány v jednotlivé případové studie. Získaná data byla analyzována
a porovnávána, a následně z nich mohly být vyvozeny dílčí závěry.
Diplomová práce se snažila zmapovat, jaké strategie používají jedinci při postupném
zhoršování zraku. Prvním cílem práce bylo zjistit, jak se jedinci s progresivním zrakovým
postižením vyrovnávají se svojí nemocí, která mnohdy dříve či později vede k vážnému
zhoršení či dokonce ke ztrátě zraku. Vyrovnávání se s progresivním postižením je pro člověka
velmi obtížné. Jedinec je neustále ve stresu, mnohdy ani neví, jak dlouho a co ještě uvidí. Je
nepochybné, že tento dlouhodobý stresor může mít neblahé důsledky pro postiženou osobu.
Navíc je mezi jednotlivými progresivními zrakovými postiženími značná variabilita a každé
onemocnění má svůj charakteristický průběh. Avšak důležité bylo se zaměřit na další faktory,
které se pojí s pojmem coping. Patří mezi nějak vnitřní, tak vnější faktory, které mají vliv na
vyrovnání se s postižením. Sama bych v tomto případě vyzdvihla úlohu sociální opory
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zrakově postiženého jedince. Pokud totiž dobře funguje nejbližší sociální okolí jedince, které
mu může dávat sílu, podporu a chuť do života, je mnohem jednodušší se smířit se svým
osudem. Výše řečené má jen upozornit na složitost otázky vyrovnávání se s progresivním
zrakovým postižením.
Všeobecně lze konstatovat, že ve výzkumném souboru většina dotazovaných vnímala jako
psychicky náročnější náhlé zhoršení čí naprostou ztrátu zraku, než plynulé zhoršování zraku.
Tento závěr však trochu odporuje odborné literatuře. Je však nutné respektovat, že vzorek
dotazovaných byl malý a nelze tedy závěry generalizovat. Dále je nutné zdůraznit, že většina
dotazovaných byla laděna velmi pozitivně a na život nahlížejí optimisticky, což má také vliv
na prožívání složitých situací, mezi které patří také postupné zhoršování zraku.
Druhým cílem práce bylo zjistit, jakou strategii volí takto postižení jedinci vzhledem k
jejich nepříznivé budoucnosti - zda se připravují na další případné zhoršení či ztrátu zraku
(např. zda se včas učí pracovat s kompenzačními pomůckami, PO SP) nebo zda se tyto
dovednosti učí až ve chvíli vážného zhoršení zraku. Zjišťováno bylo, zda takto postižení
jedinci jsou „ve výhodě" oproti jiným typům zrakového postižení - zda využijí dostatek času,
který mají, aby se případně naučili nové dovednosti potřebné pro život beze zraku. Pouze
jeden dotazovaný uvedl, že se včas učil potřebné dovednosti pro život beze zraku - na
základní škole pro zrakově postižené. Všichni ostatní respondenti preferovali učení se novým
dovednostem až ve chvíli, kdy jim zrak na jednotlivé činnosti nestačil. Lze tedy i v této
oblasti uvažovat o fenoménu prokrastinace. Respondenti sice většinou používali strategie
zaměřené na problém, avšak až ve chvíli, kdy daný problém nastal. Aktivní řešení problému u
dotazovaných koresponduje s výběrem respondentů, kteří se do praktické části této práce
aktivně zapojili. V této části práce bylo také sledováno, jak byli připravováni žáci s
progresivním zrakovým postižením na základní škole pro zrakově postižené. Bylo zjištěno, že
některé školy pro zrakově postižené nebyly schopné připravovat slabozrakého žáka s
progresivním zrakovým postižením na další život s vážným oslabením či případnou ztrátu
zraku. Lze shrnout, že i když lidé s progresivním zrakovým postižením mají dostatek času se
naučit potřebné dovednosti pro život beze zraku, většinou tak nečiní a tuto „výhodu" dostatku
času nevyužívají. Jednotlivé dovednosti se učí až ve chvíli, kdy je to nezbytné, kdy jim již
zrak nepostačuje. Z tohoto pohledu se tak ocitají v podobné situaci jako např. lidé po náhlé
ztrátě zraku. Je velmi obtížné si připustit, že zrak se může člověku dále zhoršovat, připustit si
nepříznivou budoucnost. Navíc u žádné diagnózy není daná stoprocentně její prognóza (ani u
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degenerativního onemocnění sítnice), tzn. jedinci se zrak může zhoršit ale také nemusí. Je
samozřejmě jednodušší si horší variantu nepřipouštět a počítat pouze s lepší stranou tohoto
problému. Z hlediska psychické stránky je pak pro mnohé výhodnější na horší variantu příliš
nemyslet, nezabývat a netrápit se jí a prožít klidnější roky před dalším zhoršením zraku.
Samozřejmě, že vytvoření obranných mechanismů je v této souvislosti také možné. Popírání
zrakového handicapu však má neblahý dopad na včasné učení se potřebným dovednostem.
Třetím cílem diplomové práce bylo zjistit, jak se může měnit každodenní život jedince,
kterému se zrak postupně zhoršuje. Co se týče volného času, nebyly nalezeny žádné spojitosti
s progresivním zrakovým postižením. Každý respondent měl svoje vlastní zájmy, kterým se
věnoval. Poměrně hodně dotazovaných se věnuje problematice zrakově postižených, pořádají
různé aktivity, mezi které patří podpora takto postižených lidí apod. Dva dotazovaní dokonce
studují speciální pedagogiku - zaměstnání si tedy již vybírali z hlediska jejich možného
uplatnění. Ostatní si pracovní uplatnění vybírali podle svých zrakových možností. Jednalo se
především o dohodu na vykonání práce. Velmi netradiční zaměstnání je u pana Jana, který
navzdory svému výraznému zhoršení zraku je velmi úspěšný v profesionálním fotografování.
Na závěr bych zhodnotila provedený kvalitativní výzkum, jeho kladné a záporné stránky.
Praktická část diplomové práce byla napsána díky spolupráci s osmi respondenty, následně
tak byly zpracovány případové studie. Případová studie byla pravděpodobně nevhodnější
použitou metodou pro tento typ zjišťování údajů. Čtenář tak má možnost nahlédnout do života
jedince s progresivním zrakovým postižením v širší rovině. Je však nutné konstatovat, že osm
případových studií je poměrně málo a rozhodně nemůže objasnit celou problematiku
progresivního zrakového postižení, navíc není možné zjištěné údaje generalizovat. Vzhledem
k různým druhům diagnóz, psychických vlastnostech postiženého jedince, sociálnímu okolí
apod. dochází ke značné interindividualitě. Je nutné také zdůraznit, že dané osoby zpětně
hodnotily, jak prožívaly své zhoršování zraku, co pro ně bylo v tu chvíli těžké, co potřebovali
apod. Tento faktor však mohl ovlivnit pravdivost některých údajů - např. si respondenti
nemuseli všechno dobře pamatovat, nynější hodnocení nemuselo tolik odpovídat stavu, kdy
na tom byli opravdu špatně apod. I přes výše zmíněné nedostatky této kvalitativně pojaté části
diplomové práce si myslím, že životní příběhy osob s progresivním zrakovým postižením a
jejich rozbor mohou přispět k lepšímu pochopení a objasnění této ne příliš studované
problematiky.
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Shrnutí
Diplomová práce je zaměřena na psychické a speciálně pedagogické strategie akceptace
progresivního

zrakového

postižení.

První

kapitola

se zabývá

psychikou

jedince

s

progresivním zrakovým postižením. Snaží se zmapovat, jaké jsou možnosti zvládání této
náročné životní situace. Pozornost je také věnována osobnosti dítěte s progresivním zrakovým
postižením. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku progresivního zrakového postižení z
lékařského hlediska. Popisuje progresivní zraková onemocnění dětského i dospělého věku.
Dále sleduje, jak vybrané diagnózy ovlivňují psychiku člověka. Třetí kapitola pojednává o
možnostech výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů s progresivním zrakovým postižením.
Tato kapitola se také věnuje rehabilitaci dospělých osob s progresivním zrakovým postižením.
Poslední kapitola, praktická část diplomové práce, se zabývá analýzou případových studií.
Jejím hlavním cílem bylo analyzovat život člověka s progresivním postižením zraku v
několika oblastech. Důraz byl kladen na to, jak se takto postižení lidé vyrovnávají se svým
progresivním zrakovým postižením a jak využívají speciální pomůcky v průběhu postupného
zhoršování zraku. V neposlední řadě byla věnována pozornost tomu, jak progresivní zrakové
postižení ovlivňuje každodenní život jedince se zrakovým postižením.

Summary
Diploma thesis is focused on psychological and special pedagogical strategies acceptance
of progressive visual impairment. The first chapter deals with the psyche of individuals with
progressive visual impairment. It seeks to chart the possibilities of managing this difficult
situation. Attention is also paid to the child's personality with progressive visual impairment.
The second chapter focuses on issues of progressive visual impairment from a medical point
of view. Describes a progressive visual condition of the child and adult age. Further follow up
and selected diagnoses affect the human psyche. The third chapter discusses the possibilities
of education and education of children, pupils and students with progressive visual
impairment. This chapter also deals with the rehabilitation of adults with progressive visual
impairment. The last chapter, the practical part of the thesis, deals with analysis of case
studies. It's main objective was to analyze the life of a man with progressive visual disability
in several areas. Emphasis was placed on how this handicapped people cope with their
progressive visual impairment and how to use aids in the gradual deterioration of vision.
Finally, attention was drawn to how progressive visual impairment affects the daily lives of
people with visual disabilities.
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Použité zkratky
POSP ZP - Prostorová orientace, samostatný pohyb a technika chůze s dlouhou bílou holí
zrakově postižených
SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SPC - Speciálně pedagogické centrum
VPMD - Věkem podmíněná makulární degenerace
ZP - zrakově postižený
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Přílohy

Retinitis Pigmentosa

Obr. 1. Retinitis pigmentosa, vpravo totéž viděno zdravým zrakem
(National Eye Institute, National Institutes of Health, http://www.nei.nih.gov/photo/keyword.asp? match all)
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Obr. 2. Výpadky v zorném poli u pokročilého stadia glaukomu (http://zeleny-zakal.cz.)

Obr. 3. Diabetická retiniopatie, vpravo totéž viděno zdravým zrakem
(National Eye Institute, National Institutes of Health, http://www.nei.nih.gov/photo/keyword.asp'.' match all)

Zdravý zrak

Vlhká forma VPMD

Suchá forma VP.VID

Obr. 4. Vliv jednotlivých forem makulámí degenerace na vidění
(http: www•.degeneracemakulv.czdve-formv-makularni-degenerace-VPMD)

94

Univerzita Karlova \ Praze. Pedagogická fakulta, katedra S p P g

Obr. 5. Pokročilé stadium V P M D (http:' wvvw.degeneraceiTiakuly.cz.')
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