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Anotace  

Tématem práce je kvalita života a rehabilitace lidí s progresivní zrakovou vadou. 

Toto téma je v práci rozčleněno do čtyř kapitol, které se postupně věnují definicím zrakových 

postižení a jejich diagnózám, příslušným rehabilitacím a jejich typům, vymezení kvality života 

a strategiím vyrovnávání se se zrakovým handicapem, a nakonec je uvedeno výzkumné 

šetření kvality života a případové studie vybraných jedinců s progresivní zrakovou vadou. 

Text dále obsahuje představení organizací, které se v České republice zabývají 

poskytováním podpory zrakově postiženým, a v závěru práce je z výzkumu vyvozen souhrn 

doporučení vedoucí ke zlepšení podmínek pro vyrovnávání se s progresivním zrakovým 

postižením. 
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Annotation 

This text concerns quality of life and rehabilitation of people with visual 

impairment. The topic is divided into four chapters regarding definitions of visual 

impairments and their respective diagnosis, rehabilitations and their available types, 

limitations of quality of life of visually handicapped people and finally text includes case 

studies and practical research about the quality of life of individuals who have a progressive 

visual impairment. 

Furthermore text contains introduction of organizations providing services to 

visually handicapped, and in conclusion text declares set of recommendations leading to 

improvement of conditions for adaptation to progressive visual impairment.  
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Úvod  

Kvalita života se v poslední době stává často diskutovaným tématem a předmětem 

zájmu mnoha výzkumů. Z pohledu lidí s nějakým postižením je význam této problematiky 

ještě umocněn, neboť právě postižení vede k nejrůznějším omezením v každodenních 

činnostech a tím přispívá samozřejmě ke snížení kvality života. 

Vzhledem k zájmu autorky o práci s jedinci s progresivní zrakovou vadou se 

diplomová práce zaměřuje na posouzení kvality života lidí se získaným zrakovým postižením. 

Cílem práce je zjistit, mohou-li výše zmínění jedinci žít plnohodnotný a samostatný 

život jako před zjištěním zrakové vady, byla-li následná rehabilitace zahájena včas a došlo-li 

k podstatným změnám v kvalitě života. Ke zjištění a vyslovení těchto tří předpokladů bylo 

použito dotazníkového šetření.  

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá zrakovým postižením, 

druhá kapitola vymezuje pojem kvalita života, třetí se zabývá rehabilitací, čtvrtá obsahuje 

praktickou část, v rámci níž probíhalo dotazníkové šetření a případové studie.  

K napsání diplomové práce na zvolené téma jsem byla motivována během studií, 

kde jsem měla možnost praktikovat v různých organizacích pro osoby se zrakovým 

handicapem různého věku. Ráda bych se věnovala jedincům s progresivní zrakovou vadou 

nejen profesně, ale i připravovat budoucí pracovníky a společnost k tomu, aby se k nim 

dokázala adekvátně chovat a komunikovat s nimi jako se sobě rovnými. Jedinci z cílové 

skupiny, o kterých diplomová práce pojednává, jsou většinou dospělého věku, což je skupina, 

které jsem se nejen věnovala při práci v TyfloCentru, ale chtěla bych se jí věnovat i nadále. 
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1 Zrakové postižení  

Zrak je jeden z nejdominantnějších smyslů, kterými jedinec vnímá, celkem zrakem 

přijímáme až 80% informací o okolním světě. Zrakový analyzátor je nejdůležitější orientační a 

koordinační orgán při pohybu člověka v prostředí, má rozhodující vliv na utváření představ, 

rozvoj paměti, pozornosti, myšlení, řeči i emocionálně volní sféry. Má velký význam pro 

poznání i pro praktické jednání. Zrakový orgán je složen ze tří částí: receptor (zevní oko), 

dráha spojující oko s centrem - oční nerv, zrakové centrum v mozku. V každé z těchto částí 

může dojít k poškození (oční choroba, vada, poškození) s charakteristickými následky pro 

vidění. Viděním rozumíme schopnost zrakově vnímat, rozlišovat a představovat si prostředí.  

O zrakové vadě mluvíme tehdy, je-li narušena zraková percepce. Zrakové postižení 

je obecný pojem, označující skupinu velmi různorodých onemocnění a poruch, které nějakým 

způsobem omezují schopnost zrakového vnímání. Ovlivňuje celou osobnost jedince a jeho 

psychický vývoj z hlediska funkčního chování normálního člověka.  Dále narušuje a mění 

především kognitivní funkce, orientaci a motoriku v životním prostředí, včetně emocionálně-

sociálního vývoje osobnosti. Máme na mysli skupinu zrakově postižených, u nichž právě onen 

vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života, lidí, jimž už běžná brýlová 

korekce nepostačuje k plnému vidění.  

Osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými druhy a stupni snížených 

zrakových schopností. Nezahrnujeme sem tedy např. člověka, který nosí dioptrické brýle a s 

nimi docela normálně vidí - to znamená, že má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi 

zvládá bez potíží každodenní činnosti, nemá omezení v přístupu k informacím, v orientaci a 

samostatném pohybu, v pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod.) (Kramosilová, 2013). 
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Následující tabulka představuje mezinárodní klasifikaci zrakového postižení dle WHO.  

Položka Druh zdravotního postižení 

1. Střední slabozrakost 
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - 
minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového 
postižení 1  

2. Silná slabozrakost 
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - 
minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, kategorie zrakového 
postižení 2  

3. Těžce slabý zrak  
a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - 
minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie zrakového 
postižení 3  
b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného 
funkčně zdatného oka pod 45 stupňů  

4. Praktická nevidomost 
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo 
omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost 
není postižena, kategorie zrakového postižení 4  

5. Úplná nevidomost 
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu 
s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5  

(Klasifikace zrakového postižení, 2006) 

1.1 Doba vzniku zrakového postižení 

Zrakové vady dle Moravcové (2004) můžeme rozdělit na zrakové vady převažující u 

dětských pacientů a zrakové vady vyskytující se u dospělých pacientů a provázející svými 

problémy stáří. Třídit lze zrakové vady také podle oblastí poruch zrakového vnímání. 

Přehled oblastí poruch zrakového vnímání je následující: 

 zraková ostrost 

 okulomotorické poruchy, porucha prostorového vidění, dvojité vidění 

 narušení zorného pole 

 obtíže při zpracování zrakových vjemů 

 poruchy barvocitu 

 poruchy adaptace na tmu a oslnění 



13 

 porucha citlivosti na kontrast (Moravcová, 2004). 

Z hlediska stupně zrakového postižení se člení osoby se zrakovým postižením na: 

 osoby nevidomé 

 osoby se zbytky zraku 

 osoby slabozraké 

 osoby s poruchami binokulárního vidění 

Z hlediska doby vzniku zrakového postižení rozlišujeme: 

 vrozené postižení 

 získané postižení  

Z hlediska etiologického se jedná o osoby se zrakovým postižením s vadou: 

 orgánovou 

 funkční 

Z hlediska délky trvání zrakového postižení se jedná o osoby se zrakovým postižením: 

 krátkodobým (akutním) 

 dlouhodobým (chronickým) 

 opakujícím se (recidivujícím) (Renotiérová, Ludíková, 2003) 

Potíže při narušeném zrakovém vnímání nám odhalí nejen vzhled očí a chování 

jedince v různých situacích, ale i jeho schopnost orientace v prostoru a nonverbální 

komunikace. Změnu zrakového vnímání můžeme pozorovat i jinak dle somatických příznaků, 

například se objevuje, unavenost očí, pálení, slzení, nevolnost při přechodu ze světla do tmy, 

častá bolest hlavy. Můžeme u jedince, který postupně ztrácí zrak, pozorovat i změnu nálad 

spojenou s faktem, že nezvládá určité činnosti tak jako dříve, a že se těžko smiřuje 

s nastávající změnou. Objevuje se strach z toho, co bude, jak bude jedinec žít, co bude dělat, 

když se nebude moci věnovat svým koníčkům, zálibám či dosavadnímu zaměstnání. Často se 

stává, že si jedinec nemůže tak říkajíc přivyknout na fakt, že bílá hůl bude součástí jeho 

života, odmítá ji nosit, nechce se učit prostorové orientaci a samostatnému pohybu. Může 
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tak v důsledku tohoto nezájmu docházet i k různým úrazům. Z rozhovorů, uskutečněných 

během výzkumu kvality života vyplývá, že se tento přístup objevuje zejména u mužů. Existují 

metodiky jak naučit zrakově postiženého takové pohyby, aby on ani okolí nepřišli k úhoně. 

Těchto způsobů mohou využívat nejen nevidomí, ale i slabozrací. Výše zmiňovaná bílá hůl 

neslouží pouze k prostorové orientaci, ale i jako signál či upozornění pro okolí, že jde o osobu 

se zrakovým postižením. Ukazuje se, že většina vidících průvodců z tohoto důvodu preferuje, 

aby doprovázený hůl měl.  

1.2 Progresivní zraková vada 

Tématem mé práce je kvalita života a rehabilitace u lidí s progresivní zrakovou 

vadou. Nahlédneme-li do publikace Pittrové a kol., (1993) můžeme získat informace o tzv. 

přirozené ztrátě zraku, kdy se v knize uvádí, že kolem 40-45 roku člověk potřebuje alespoň 

slabé brýle na čtení, aby korigoval svou presbyopii, - stařeckou vetchozrakost, kolem 50-60 

roku může dojít i k šedému zákalu, kdy svět šedne, jas barev se vytrácí, slunečný den 

nepříjemně oslňuje, stejně tak jako prudké světlo. V pozdějším věku může dojít k makulární 

degeneraci sítnice, která je podmíněná věkem. Stává se, že dojde ke zhoršení psychického 

stavu, protože jedinec nevidí na drobné práce (čtení, psaní, vyšívání atd.). Zvláště rodina by 

měla mít dostatečné informace o této diagnóze. Rodina by měla být pro jedince primárním 

zázemím a měla by nejvíce ovlivňovat proces socializace. Měla by být místem, kde jedinec 

získává elementární zkušenosti a rodina by jej měla nejvíce vybavit pro vstup do společnosti 

(Havlík Koťa 2002). Z uvedeného tedy vyplývá, že by zde měl jedinec mít maximální podporu 

a uznání. Je tedy nesmírně důležité, aby byla rodina seznámena s jedincovou diagnózou a 

možnou prognózou.  

Ke ztrátě zraku může dojít i v důsledku tzv. civilizačních chorob jako například 

diabetes. Jedná se o metabolickou poruchu, při které se zvyšuje hladina cukru a tělo jej 

začíná vylučovat močí. Dochází k poškození orgánů a to i oka. Může dojít ke glaukomu, 

šedému zákalu a k diabetické retinopatii, kdy dochází k poškození sítnice, respektive 

v sítnicových cévách. Tato onemocnění mohou negativně ovlivnit vidění. Diabetická 

retinopatie je komplikace cukrovky, postihující oko. Způsobuje ji poškození cév vyživujících 

sítnici. Cévy se změněnou tenkou stěnou propouštějí krev a tekutinu, zároveň z nich vyrůstají 

nové, abnormální velmi křehké cévy, které se šíří na některých místech sítnice. Obraz, který 

takto vzniká na tomto místě v sítnici, odchází do mozku rozmazaný. Riziko vzniku je spíše u 
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pacientů, trpících diabetem dlouhodobě, 15 a více let, asi 60% osob s cukrovkou má nějaké 

potíže se zrakem. U dětí a mladistvých, kteří jsou postiženi tzv. juvenilním diabetem, vzniká 

postižení sítnicových cév dříve než u dospělých pacientů. Diabetická retinopatie je mezi 

dospělými pacienty na prvním místě mezi civilizačními chorobami, vedoucími k narušenému 

zrakovému vnímání, může dojít až ke slepotě (Pittrová a kol. 1993). Pacientova neukázněnost 

při léčbě může zhoršovat zrakové vnímání.  

Další civilizační chorobou může být tzv. Syndrom suchého oka, kdy si pacient stěžuje 

na pálení, řezání v očích a zrakovou únavu. Tato choroba postihuje jedince ve středním věku, 

ale může postihnout i mladé lidi, zejména nositele kontaktních čoček a ty, kdož se pohybují 

v klimatizovaném a zakouřeném prostředí. Mezi rizikové faktory patří například práce 

s počítačem.  

Mezi civilizační choroby můžeme zařadit také věkem podmíněnou makulární 

degeneraci, dále VPMD. Objevuje se čím dál tím častěji, zejména u starších osob, touto 

chorobou trpí 23% osob ve věku 43-63 let, a v kategorii nad 65 let 56% jedinců v rozvinutých 

zemích. Toto onemocnění je nejčastější příčinou slepoty u lidí nad 55 let. Jedná se o 

poškození sítnice žluté skvrny – makuly, v bodě nejostřejšího vidění. Její vznik ovlivňuje UV 

záření, stres, kouření a strava chudá na některé prvky (www.ottlens.com/clanky/civilizacni-

choroby-postihuji-i-zrak). 

1.3  Vrozené a vývojové vady oka a CNS 

Zrak je nejdominantnější smyslový orgán, který přináší informace z vnějšího světa. 

Jeho oslabení či ztráta v různých vývojových fázích člověka má různé následky (Moravcová 

2004). Z hlediska četnosti jsou procentuálně nejvyšší prenatální vlivy, z nichž je nejvyšší 

počet dědičných onemocnění (Květoňová-Švecová, 2000). Dále mohou velmi nepříznivě 

ovlivnit vývoj plodu, prosériologická vyšetření a průběh těhotenství specifické infekce jako je 

Toxoplasmóza, Rubeola (zarděnky), cytomegalovirus a herpesvirus (TORCH, 2008).  

Mezi další zraková postižení patří odumírání či onemocnění zrakového nervu a 

poruchy zrakové dráhy (atrofie zrakového nervu, hypoplasie atd.) a také centrální postižení 

zraku. Jedná se o centrální poruchu, avšak nejde o poruchu oka, ale o poruchu mozku 

(Květoňová-Švecová, 2000). Vzniká poškozením zrakových center v kůře mozku. Potíže 

nastávají při zpracování vizuální informace. 
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1.4 Funkční vyšetření zraku  

Funkční vyšetření zraku je prováděno erudovanou osobou – zrakovým terapeutem. 

Při vyšetření nás nejvíce zajímá, jak pacient se zrakovým postižením funkčně využívá 

zachovalý zrak, abychom mohli zahájit efektivní rehabilitaci. Vyšetřují se následující  zrakové 

funkce a dovednosti:  

Zrakové funkce:  

 centrální zraková ostrost  

 periferní zraková ostrost – zorné pole  

 barvocit   

 kontrastní citlivost  

 binokularita  

 centrální postižení zraku (CVI)  

 adaptace na světlo/ tmu (horší adaptace ze světla do tmy – trvá 10 min, ale zraková 

ostrost i barevné vidění doznívá až za 45 min, opačně trvá adaptace ze tmy na světlo 

1 min a doznívání je v rozmezí 10 –15 min)  

Mezi zrakové dovednosti, které se vyšetřují, patří:  

 pozornost   

 lokalizace   

 fixace   

 přenášení pozornosti   

 sledování pohybu   

 koordinace oko-ruka  

 orientace v prostoru   

 problematika nahloučení 

 rozvoj zrakových představ   

 optická diferenciace  

 pravolevá orientace  
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 tělesné schéma a další  

Pojetí jednotlivých oblastí je samozřejmě nutné přizpůsobit individuálním 

možnostem a věku pacienta.  

Pro další práci s klientem je velmi důležitým zdrojem informací právě toto vyšetření. 
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2 Rehabilitace osob se zrakovým postižením 

Můžeme se setkat s různými vymezeními rehabilitace. Vlasta Jonášková z Univerzity 

Palackého v Olomouci píše o rehabilitaci toto: „Začátky rehabilitace jsou spojeny se začátky 

vědeckého lékařství v antice, ve středověku a renesanci, kdy se provádělo léčebné cvičení. 

V literatuře pojetí pojmu rehabilitace z tohoto období nenajdeme. Tento pojem je utvořen z 

latinského „habilis", což znamená schopný, a z předpony „re", značící znovu. Je to výraz 

novolatinský, který je poprvé písemně uveden v r. 1439 v generální kapitule cisterciackého 

řádu jako výraz pro znovuzařazení do plné výkonnosti ve společnosti.“ (Jonášková, 1998) 

Název „rehabilitace" používal Buquem y Toro v minulém století ve Španělsku jako 

termín pro léčebný tělocvik. Název se vžil teprve v třicátých letech a zobecnil až po druhé 

světové válce. 

Tento proces zejména u později osleplých musí být komplexní a je nezbytné, aby se 

jednotlivé složky prolínaly. Wiener a Rucká ve své knize Terapie zrakového handicapu z roku 

2006 uvádějí následující členění: praktická výchova, výchova prostorové orientace, využívání 

kompenzačních pomůcek, pomoc v oblasti sociálně právní ochrany, psychoterapie, 

fyzioterapie (Wiener, Rucká, 2006).  

Rehabilitace musí probíhat pod odborným vedením, často se podle výše uvedených 

autorů stává, že „…individuální péče bývá zaměňována za individuální péči a přání klienta“. 

Tento způsob rehabilitace je poněkud nešťastný, protože jedinec si osvojí špatné návyky a 

doba motivace pro navrácení do plnohodnotného života se prodlužuje a celý proces se tím 

zpomalí. Při výuce sebeobslužných a specifických činností postupujeme metodou analyticko-

syntetickou za odborného vedení, což znamená od nejjednoduššího po složitější. Terapeut by 

měl klienta motivovat, chválit i za drobné úspěchy a to i za ty, které by se mohly zdát 

samozřejmostí a všímat si sebemenšího pokroku. Nikdy bychom na místě terapeutů neměli 

klienta soudit a mít předsudky, jako tomu bylo před r. 1989 z mých zkušeností ze strany 

některých učitelů a vychovatelů ve speciální škole pro nevidomé a v samotné rodině.  

Proces rehabilitace klientů vyžaduje svou specifičnost (specifickou komunikaci, 

speciálněpedagogickou metodiku a postupy, individuální přístup), protože každý klient je 
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jiný. Po psychické stránce je na tom každý jinak a rozdílné jsou i osobnostní a dovednostní 

předpoklady. 

„Rehabilitace je proces znovuschopňování při nerozvinutí, ztrátě nebo poškození 

určitých schopností člověka.“ (Jesenský, 1995). Jedná se o dlouhodobý proces, který 

vyžaduje nutnou dávku energie a trpělivosti nejen ze strany klienta a terapeutů, ale i okolí, 

ve kterém se jedinec se ztrátou zraku pohybuje (přátelé, rodina a v lepším případě kolegové). 

Rehabilitovat nevidomého neznamená naučit ho dvě až tři trasy, ale dát mu možnost 

důstojně a samostatně žít. (Wiener, Rucká, 2006) 

Cílem rehabilitace, jak již bylo řečeno, je nejen (znovu)začlenění jedince do 

společnosti, ale zkrácení doby pracovní neschopnosti, respektive obnovení pracovní 

schopnosti, omezit závislost na péči druhých, odstranit špatné sociální návyky a u později 

osleplých odstranění psychické bariéry a strachu z náhlé změny stavu.  

Komprehenzivní tyflorehabilitace prakticky představuje množinu prvků 

uspořádaných tak, aby plnily účely rozvoje lidských zdrojů u jedinců se zrakovým postižením 

v případě genetického, raného nebo v průběhu života vzniklého poškození zrakového orgánu 

a jeho funkcí.  

Účely v tomto případě představují: 

 schopnost plnit nejrůznější životní úkoly; 

 řešit situace vyplývající z tradic kultury (majoritní i minoritní), ve které se zrakově 

postižený pohybuje, prožívá ji a svým aktivním způsobem života rozvíjí její hodnoty; 

prosazuje se jako společensky uznávaný jedinec, zformovaná do všestranně rozvinuté 

osobnosti; 

 role, do kterých zrakově postižený vstupuje, prožívá je, a dle kterých upravuje a 

přizpůsobuje své chování. 

Tyto prvky mají cílové chování a zpravidla procesuální charakter jako relativně 

samostatné složky nebo mohou tvořit uspořádaný celek. 

Vzhledem k významu, který připisujeme vztahům prvků k celku (množině), 

rozlišujeme ucelenou rehabilitaci, která se pro přehlednost dělí do menších tématických 

celků. (Jesenský a kol.2007, str. 101). Podrobněji se jednotlivým složkám budeme věnovat 

v následujících podkapitolách.  



20 

Dělení rehabilitace dle Jesenského (1995) je následující: léčebná, pedagogická, 

pracovní, sociální. Ve své pozdější publikaci Prolegomena (2007) zdůrazňuje zejména 

tyflorehabilitaci.  

Podle Prázdného (2008) „základními pilíři celého systému ucelené rehabilitace je 

včasnost, návaznost a komplexnost podpory a služeb klientů“.  

Jesenský (1992, str.12) dále uvádí: „V humánně, demokraticky a hospodářsky 

vyspělých zemích se celkem nepochybuje o tom, že v existenci zrakově postižených má 

pevné místo rehabilitace. Její význam spočívá v tom, že: 

a) vytváří předpoklady akceptace a všestranného rozvoje osobnosti zrakově 

postiženého, 

b) umožňuje jeho seberealizaci a růst jeho sebevědomí, 

c) umožňuje jeho vrůstání do společnosti (socializaci a integraci) a vytváření životní 

pohody, 

d) umožňuje seberealizaci, společenskou aktivitu a podí1 samotných zrakově 

postižených na rehabilitaci jiných postižených, 

e) přispívá ke zkracování doby pracovní neschopnosti a destabilizace kvalit života, 

f) uvolňuje pečovatelské kapacity a snižuje nároky na řadu služeb, 

g) je předpokladem pracovního začleňování, růstu společenské prestiže a emancipace 

zrakově postižených.“ 

Pro úspěšnou rehabilitaci je nutné vytvořit podmínky. Matějček (2001, in 

Moravcová 2004) vyzdvihuje následující důležité oblasti: 

 pacienta dobře znát 

 pacienta na rehabilitaci připravit 

 získat pacientovu důvěru 

 získat pacienta pro spolupráci 

 udržet pacientovu aktivitu a spolupráci 
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Pod označením „Pacienta dobře znát“ vycházíme nejen z rodinné anamnézy, kdy 

zjišťujeme, jestli měl či neměl zrakové postižení někdo z předků a to nejen z rodiny, ale 

ptáme se i na osobní anamnézu. 

Pod souslovím „pacienta na rehabilitaci připravit“ se rozumí seznámit pacienta 

s kroky, které budeme podnikat a jaké obtíže mohou nastat.  

„Získat pacientovu důvěru“ je základ úspěšnosti rehabilitace, vytvořit přátelskou a 

ničím nerušenou atmosféru, klid, vyrovnanost, rozhodnost a příjemné vystupování.  

„Získat pacienta pro spolupráci“ a zapojit i členy rodiny, vysvětlit partnerovi tzv. 

vzornému pečovateli, že jsou i jiné způsoby a cesty než jeho přehnaná péče. Samozřejmě 

takovéto věci je potřeba řešit velice citlivě, aby rodina sama uznala, že erudovaný pracovník 

má pravdu.  

Posledním bodem je „udržet pacientovu aktivitu a spolupráci“. Při rehabilitaci 

pacient zažívá fáze úspěchu, menšího úspěchu a neúspěchu. Úkolem erudovaného 

pracovníka je ocenit, že se jedinec snažil úkol splnit, i když výsledek nebude perfektní. 

Komplexní (komprehenzivní) rehabilitace (dále KR) je nezbytnou součástí každého 

jedince s progresivní zrakovou vadou. Úspěšnost tohoto procesu je v komplexní diagnostice 

a  ve funkční  mezioborové spolupráci erudovaných lidí:  oftalmolog → zrakový terapeut → 

ortoptická sestra → speciální pedagog → instruktor prostorové orientace → psycholog → 

sociální pracovník → neurolog atd. (Kramosilová 2013).  

Jednotlivé složky komprehenzivní rehabilitace nelze oddělovat. Mezi 

psychorehabilitací, sociální rehabilitací, pracovním uplatněním samostatným pohybem a 

sebeobsluhou je přímá souvislost. Nelze tyto složky od sebe oddělit, protože z prostorové 

orientace se odvíjí již zmíněné pracovní uplatnění i zvládání běžných situací, které pro vidící 

osobu bývají samozřejmostí. Pro těžce zrakově postiženého však znamenají neustálé 

soustředění. Než se však začneme zabývat těmito činnostmi, klademe důraz na „vyjití ze 

sebe“ a na „soustavné a malé úspěchy“. Především by se mělo přispět k tomu, aby byl včasný 

kontakt s těmito jednici, a mohlo se začít se seznamováním se s jejich dovednostmi co 

nejdříve. A to se tak neděje, protože díky neproškoleným institucím dochází k informačnímu 

deficitu 
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2.1  Léčebná rehabilitace 

„Léčebná rehabilitace (dále LR) představuje postupy a procesy navazující na léčení 

(nebo prolínající se s léčením). Prioritně usiluje o odstranění defektů a funkčních poruch, 

sekundárně přispívá i k odstraňování následků zdravotního postižení (defektivity, 

disaptibility, handicapy). Hranice mezi léčením a LR jsou dodnes povětšině neostré. Splývají 

hlavně při přechodech mezi akutním stavem onemocnění (prevalence léčení) a neakutním 

stavem – rekonvalescence a remise (postupná prevalence léčebné rehabilitace a hlavně 

dalších složek KR).“ (Jesenský 1995, str. 34) 

S léčebnou rehabilitací by se mělo začít, jakmile se u jedince zjistí zraková vada. 

Celková rehabilitace zahrnuje kromě seznámení se s diagnózou a jejími následky, také 

nabídnutí možností léčby popř. medikace. Začneme-li co nejdříve, máme jakožto členové 

týmu, který s jedincem pracuje, naději, že jedinec bude situaci lépe zvládat a bude se s ní 

snáze vyrovnávat. 

„Léčebná rehabilitace v případě osob se zrakovým postižením nezaujímá výrazný 

rozsah, protože se uplatňuje pouze u poměrně malé skupiny osob se zrakovým postižením.“ 

(Prázdný, 2008, str. 15).  

2.2 Psychologická rehabilitace 

Psychologická rehabilitace je jednou z nejdůležitějších složek rehabilitace u později 

osleplých. Přístupy společnosti k různě handicapovaným lidem, to znamená i zrakově 

postiženým, bývají charakteristické převahou emocionální složky hodnocení a omezením 

racionálního přístupu. Důvodem takového vyhranění postoje bývá hlavně informační deficit 

o skutečných možnostech či omezeních těchto osob. Takové postoje nejsou vrozené, ale 

vytvářejí se učením, pod vlivem sociokulturních faktorů prostředí, ve kterém jedinec žije. 

Mnohé z nich získaly až ráz stereotypu, tj. postoje, jehož charakteristickým rysem je 

neměnnost a neochota přizpůsobit ho novým zkušenostem. K tomu přispívá i pohodlnost a 

nezájem měnit svůj názor (což je zcela běžný jev), ale i určitá potřeba tabuizovat něco, co se 

zdá ohrožující. V tomto směru je významné, že laická představa o zrakově znevýhodněném 

člověku často nebývá zcela adekvátní a z toho vyplývají různé varianty nevhodného, 

nepřiměřeného chování. 
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V postojích ke zrakově postiženým lidem je zřejmá i tendence ke generalizaci, sklon 

vidět všechny stejně, šablonovitě a nediferencovaně. To je ovšem velký omyl, protože ani 

tito lidé nejsou zdaleka všichni stejní. Jsou mezi nimi obdobné rozdíly jako mezi zdravými.  

Dalším typickým rysem laické veřejnosti je přístup vázanosti hodnocení jen na zjevné projevy 

a ignorování podstaty, kterou většina zdravých lidí navíc ani nechápe. 

Zraková vada tak není jen záležitostí jedince, ale stává se i společenským 

handicapem. Člověk může tímto způsobem získat další sociální roli, která sice přináší určitá 

privilegia, ale zároveň nějaká úskalí. Prostřednictvím specifické role postiženého budou 

stereotypy názorů společnosti ovlivňovat i subjektivní zpracování zrakového handicapu. 

Postižený jedinec je společností do této role tlačen a případné odmítání nebo odpor bývá 

nějakým způsobem sociálně sankcionován. Aby k takovým zbytečným komplikacím 

nedocházelo, je především nutné měnit laické názory a to je možné jen lepší osvětou. Dokud 

toho budou lidé o zrakovém postižení vědět málo nebo nic, budou se držet zafixovaných 

stereotypů a takové lidi spíše odmítat. 

V postojích široké veřejnosti k jakkoliv postiženým existuje ambivalence, která nemá 

co dělat s rozumovým posouzením dané situace. Je na jedné straně výrazem neznalosti a na 

druhé straně svědčí o nevyrovnaném vztahu k této skutečnosti (která bezesporu vyvolává 

strach a lítost).  

Zrakově postižení bývají na jedné straně přeceňování, přičítá se jim abnormální 

hudební nadání či "jasnozřivost", a na druhé straně jsou podceňování i v oblastech, kde 

postiženi nejsou. V emocionální rovině mívá postoj dvě složky, které se docela dobře mohou 

vyskytovat současně: negativní, s tendencí postižené odmítat, izolovat či přímo 

pronásledovat nebo pozitivně protektivní, s tendencí je litovat a starat se o ně. 

Názory a postoje ke zrakově postiženým jsou prezentovány i v literatuře, filmových 

scénářích apod. Mnohdy bývají zavádějící, protože vykreslují nějaký příběh jako 

reprezentativní, tj. obecněji platný než je tomu skutečně. Jedinec, neznalý jiných variant jej 

přijímá jako validní informaci, charakterizující realitu. Existuje málo příběhů, kde by byl 

postižený vnímán jako úspěšný člověk, který realizuje své představy. Problém těchto modelů 

je spíše v tom, že případný úspěch postiženého je zde pojímán jako zdařilé přiblížení světu 

zdravých jedinců. V praxi to znamená, že taková postava může těžko sloužit jako vzor 

běžnému pacientovi, který by takové možnosti neměl, ani kdyby byl docela zdravý. V 
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některých případech kompenzuje autor postižení hlavní postavy jinými schopnostmi, např. 

vidět do budoucna, do lidí apod. Není potom divu, že i tito lidé sami přijímají takové mýty a 

usilují o obdobné vyrovnání se se svým defektem. Dělají to proto, že jim tento způsob 

připadá ověřený a zaručeně vedoucí k úspěšnosti. Nevýhodou je, že k němu často nemají 

téměř žádné předpoklady.  

Problémem v této cílové skupině bývá mnohdy i integrace těchto lidí  do 

společnosti, resp. schopnost společnosti postižené absorbovat. Do této kategorie patří i 

obtížné začleňování takto postižených do pracovního procesu a jejich soužití v místě bydliště. 

Život v rodině, v  ústavu nebo v komunitě stejně postižených může představovat určitou 

izolaci, avšak na druhé straně zde bývají postižení jedinci v mnoha oblastech uspokojování 

lépe než kdyby byli vystaveni tlaku norem zdravé intaktní populace. Ve společnosti stejně 

postižených jde o tzv. efekt similarity, lidé mají obdobné problémy a reagují na ně obdobně i 

se podobně brání. Takto se vytvářejí sociální skupiny, které mají menšinový charakter se 

všemi jeho důsledky, výhodami i nevýhodami. Vlivem společného způsobu života si bývá 

jednání postižených skutečně více podobné, než kdyby žili v různých podmínkách a tak se 

laická veřejnost dále utvrzuje v představě stereotypu chování lidí se zrakovou vadou. Izolace 

zrakově postižených může zvýšit riziko takové změny osobnosti, která postupně čím dál více 

znemožňuje alespoň základní integraci do společnosti zdravých. 

Existence postižených mezi zdravými je oběma stranami akceptována různým 

způsobem, v závislosti na osobních zkušenostech, i již zmíněných, obecně platných tradicích. 

Zdraví a nemocní se ovšem ve všech názorech a postojích neshodují, nemají ani zcela totožná 

očekávání, přání a představy. Vzájemné neporozumění určitým projevům chování sklon k 

izolaci na obou stranách ještě dále posiluje.  

Zdraví lidé si uvědomují, že těžce zrakově handicapovaní jsou společností přijímáni s 

ostychem. V tom se shodovali s názory postižených. Stejná shoda existovala i v představě, že 

je postižený nejsnáze přijímán v rodině. Zde je opět zřejmá tendence izolovat nebo přijmout 

izolaci v nejbližším a subjektivně nejbezpečnějším prostředí. Společnost jako taková z tohoto 

hlediska za bezpečnou považována není. Obě strany cítí, že zde postižený nemá jistotu 

pozitivního přijetí a že je riskantní se o něco takového pokusit. (Vágnerová 1995, str. 9-10) 

Nevidět a slepota je stav, který může potkat kohokoli z nás ať už náhle (úrazem) 

nebo postupnou ztrátou zraku, z důvodu např. nemoci.  Nastane-li tato situace, jedinec i jeho 
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rodina nastupují náročnou životní cestu.  Je možné se dostat i do stavu zoufalství a apatie, 

proto je důležité co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc, aby „utrpení“ mělo co nejmenší 

dopad na jedince.  Každému se vybaví dvě slova: „už nikdy“ (Wiener, Rucká 2006, str. 20).  

Je to pochopitelné, protože ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobuje v životě 

člověka mnoho změn. Jedná se o stav, kdy jde o obtížné zvládání běžných každodenních 

úkonů, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat, hrozí ztráta zaměstnání, 

vztahy k přátelům a rodině jsou vystaveny velkým nárokům. V této situaci často dochází 

k rozpadu rodiny, protože partnerovo chování často bývá neúnosné a nesnesitelné.  Slepota 

je tragická - my však nesmíme připustit, aby tragický byl i život s ní. To znamená hodně 

vědět, hodně se snažit, hodně vytrvat - a hlavně stále hledat způsoby jak se realizovat, stále 

se učit atd. (Wiener, Rucká, 2006).  

Progresivní zrakové vady jsou degenerativní změny, které se projevují během života, 

často v době puberty. Mohou se též projevovat pozvolna, nebo nastávají v tzv. „skokových 

momentech.“ Jedinec s progresivní zrakovou vadou má naučené kompenzační způsoby 

života, avšak v okamžiku progrese zrakové vady se dostává do jiné životní situace, která 

vyžaduje nové. Je třeba další postup konzultovat zejména s očním lékařem, se zrakovým 

terapeutem a dalšími odborníky, jak je uvedeno v kapitole Rehabilitace. Důležité je také 

zapojení rodinných příslušníků, kamarádů, přátel a známých. 

Jedinec s progresivní zrakovou vadou si většinou neuvědomuje svůj stav. Velmi 

často se stává, že tito jedinci nejsou informováni o možnostech progrese a svůj stav považují 

za „normál“, neměnný (Wiener, Rucká, 2006). Základním problémem je většinou 

zaregistrovat, že dochází ke zhoršení zrakového vnímání, zejména v případě, že se zrak horší 

hodně pomalu a nepříliš zřetelně. Okolí si ale všímá, postupného zhoršování zraku, často se 

bojí s jedincem o zrakové vadě hovořit a jedinec svádí svůj stav na únavu, chřipku atd.  Když 

se situace delší dobu nelepší, či dokonce zrakových problémů přibývá, začíná se s návštěvou 

různých zařízení. Člověk líčí své problémy nejrůznějším lékařům, ti ho většinou udržují v 

naději na možnost lékařského zásahu, který vše vyřeší opět k dobrému (zahraniční léky, 

operativní zákrok). Tato doba je náročná nejen psychicky, ale i finančně a časově. Toto 

období může trvat i několik let, člověk začíná tušit, že „tudy cesta nevede“, ale přesto 

navrhované zákroky podstupuje. Jde o jakousi směs naděje a skepse („horší už to stejně být 

nemůže“). Po určité době začínají lidé vyhledávat pomoc i jinde, zejména v alternativní 
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medicíně, u léčitelů, v nejrůznějších stylech úpravy životosprávy a cvičení. Psychická, finanční 

i časová náročnost dále vzrůstá. 

V tomto období se často střídá stav naděje a horečnaté aktivity se stavem zoufalství, 

beznaděje a trpné rezignace. K tomu patří i ono „postupné drcení“ tím, že se člověk ráno bojí 

otevřít oči ve strachu, že už zase něco neuvidí. Obzvlášť bolestné je postupné, ale 

neodvratné a stále postupující mizení světa na známých místech - ať už jde o byt, cestu do 

práce či pobyt na chatě. Dalším problémem je stále se zhoršující možnost vykonávat do té 

doby rutinní úkony (obsluha domácích spotřebičů, některé domácí práce, čtení a psaní), což 

mnohdy začíná ohrožovat i pracovní uplatnění takto postiženého jedince. Původní pocit 

ztráty určité části nezávislosti se začíná měnit v realitu. Člověk je skutečně stále závislejší na 

svém okolí. 

Dříve či později je dosaženo limitu - zrakové problémy jsou už velmi vážné, nebo 

dotyčný nevidí vůbec a dochází k poznání, že tento stav je definitivní a nemůže se změnit. 

Nastává šok vedoucí k těžké krizi. (Wiener, Rucká, 2006 str. 25). 

U jedinců s vrozenou zrakovou vadou se snáz vyvíjí abstraktní myšlení, komunikace, 

navazování sociálních kontaktů, snáz se učí prostorové orientaci jak v interiéru, tak 

v exteriéru, čím dříve dojde k progresivní zrakové vadě, tím lépe. Jedinec, který ztrácí zrak 

v období školního věku či adolescence se se situací lépe vyrovná, pokud je v dosahu odborná 

pomoc (pedagogové, lékaři, rodina, PPP, SPC atd.). Často trpí v důsledku neúspěchu, 

zejména tehdy, nastane-li situace, kdy jej slabozrakost brzdí (soutěže a další sportovní 

aktivity). V takovémto případě je nutné jej motivovat a vést k tomu, aby se se vzniklou situací 

dokázal vyrovnat. U jedinců dospělého věku bývá obtížnější přizpůsobit se nově vzniklé 

situace, zejména pokud jde o trávení volného času, vzdání se zaměstnání, koníčků atd. 

Přichází strach z toho, co bude dál, sebeobviňování, lítost, deprese, demotivace k dalšímu 

životu. Největší množství jedinců s progresivní zrakovou vadou je mezi seniory po šedesátém 

roce věku, kdy může dojít nejen ke ztrátě zraku, ale i sluchu a k dalším změnám.  

Prvním momentem, kdy si člověk uvědomí, že není něco v pořádku se zrakem, bývá  

okamžik při čtení běžné velikosti textu. Jedinec přestává vidět malá písmena, například 

návody, trvanlivost potravin, jízdní řády. Přestává také vidět na drobné úkony, jako například 

ruční práce atd. Druhým momentem je, když se nemůže snadno orientovat a pohybovat 

v prostoru, přestává vidět za šera, přestává zvládat i notoricky známé trasy, naráží do věcí 



27 

atd. Postupně se stává závislým na doprovodu a pomoci druhých. Třetí fáze je fáze závislosti 

na okolí ve všech činnostech, které dříve zvládal (pěstování některých zálib a koníčků, 

najednou nestačí ostatním). Vzniká obava ze společenského života, navštěvování kulturních 

akcí, cestování do neznámého prostředí, strach z toho, aby si vady někdo nevšiml, aby se 

jedinec neznemožnil. Je očekávána jistá úroveň zraku, ale člověk to nemusí již zvládat. 

Velkou roli zde hraje psychika z toho, co bude dál, jak zvládne jedinec věci, které dříve 

zvládal. Záleží na tom, jak je ochoten se s nově vzniklou situací vyrovnat. Je-li ochoten se učit 

novým věcem, aby mohl žít život alespoň částečně podle svých představ.  

Je rozdíl mezi člověkem, který nevidí od narození a člověkem s postupnou ztrátou 

zraku, který má vytvořené reálně představy o věcech. Nedá se říci, co je výhodnější, obojí má 

své kladné i záporné stránky. Jedinec s postupnou ztrátou zraku zažívá velký vnitřní zmatek, 

ví, že je tu vada, která se nemusí nebo může zhoršovat. Lékaři by měli pacientovi a jeho 

nejbližším šetrně ale po pravdě sdělit diagnózu a možnou prognózu, což může být úplná 

ztráta zraku. Cílem tohoto sdělení je vysvětlit diagnózu, její průběh a následky. Je nutná 

akceptace a realistické smíření – poznání jevu. Stává se to věcí, kterou nelze změnit. Je třeba 

proto něco udělat, aby se dalo existovat např. využití kompenzačních pomůcek. I bez zraku 

se dá žít, bude se muset vzdát spousty věcí, ale některé lze vykonávat jiným způsobem. Je 

nezbytné takového jedince nakontaktovat na další instituce, které mu mohou nabídnout 

odbornou pomoc. 

Avšak v praxi tomu tak není, protože lékařům často chybí informace o možnostech a 

institucích, které poskytují služby pro zrakově postižené.  

Není možné jedinci vyčítat maladaptaci (Křivohlavý, 2001), což je špatné přijetí své 

společenské role v důsledku smyslové vady, motorické vady atd. (Sillamy, 2001). Ne každý je 

pro přijmutí této situace vybaven.  

Nonakceptace je podle Rodové (2010) nepřijetí ztráty zraku nebo možností 

spojených s jeho oslabením. Je to postoj, který odmítá život se zrakovým handicapem. U 

jedince později osleplého pokud převládá stav nonakceptace , je velká pravděpodobnost, že  

bude zažívat stav, kdy se sám bude ptát: „Vidím? Ještě něco uvidím? Kolik toho vidím?“. 

Negativní reakce na svůj nepříznivý stav vyvolává změny v chování, prožívání. O co déle to 

trvá, o to více mohou tyto změny zarůst do prožívání, chování a stát se běžnými vlastnostmi, 

(negativně naladěn, odmítá) které zůstávají po celý život.  
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Tito lidé odmítají všechny instituce, které se zabývají rehabilitací osob se zrakovým 

postižením. Velká část klientů se zrakovou vadou jsou lidé, kteří si jdou do institucí pouze 

vyzkoušet pomůcku. Je rozdíl, když instituci navštíví jedinec, který již z různých zdrojů něco o 

problematice ví, než když je naprosto neznalý. Jestliže instruktor nemá na co navázat, je 

nutné se vyptat člověka, s jakým problémem přichází a zjistit, co by se chtěl naučit a kam by 

chtěl dospět. Je třeba vždy důkladně zjistit, na čem lze u takto postiženého jedince stavět. 

Každý malý úspěch má psychoterapeutický účinek. Psychické změny nálady jako reakce na 

vadu jsou u jedinců, kteří přicházejí o zrak postupně trvanlivější. Je vhodné připravit se na to, 

že klient se může nacházet v různém rozpoložení a proto je důležitá opatrnost při 

komunikaci, aby mu nebylo ublíženo. Nelze se tvářit, že stav je vždy neměnný.  U 

nevidomého je možné ihned rozvíjet sluch a hmat. U později osleplého není vůle se více 

rozvíjet, přirozená a přiměřená motivace. U jedinců s postupnou ztrátou zraku je větší nárok 

na pomůcky, které by měli zvládnout, skupina těžce zrakově postižených s progresivní vadou 

by měla ovládat jak pomůcky pro slabozraké, tak pro nevidomé. Tito jedinci se za hůl stydí ve 

větší míře než jedinci s náhlou ztrátou zraku. 

S každou zrakovou vadou souvisejí praktické důsledky. Přístup těchto lidí je 

individuální, záleží na typu člověka, na vitalitě. Extrovert tuto situaci zvládá lépe, introvertovi 

trvá déle, než se rozhodne něco se naučit.  Je nutné, aby instruktor, pedagog, psycholog, 

sociální pracovník a další přizpůsobili komunikaci.  

U jedinců s vrozenou zrakovou vadou se někdy představa nemusí shodovat 

s realitou, je nutné si ověřit, jestli klient opravdu chápe, co se mu sděluje a danou informaci 

dokáže zpracovat správně. Klient používá slova a vypadá to, že jim rozumí, ale v praxi neměl 

nikdy šanci se s danou věcí seznámit.  

2.3 Sociální rehabilitace 

„Podstatou sociální rehabilitace je úsilí o rozvoj uchovaných schopností a na jejich 

podkladě úsilí o prevenci nebo alespoň zvrácení defektivity“.(Jesenský 1995 str. 36). 

Sociální rehabilitace vychází z poznatků o rozvoji osobnosti, resocializace a 

enkulturace. Usiluje o rozvoj schopností postiženého, o prevenci či odstranění defektivity v 

rozvoji osobnosti a o prevenci vzniku či odstranění handicapů v jeho společenském začlenění 

a kulturním rozvoji. Vytváří tak předpoklady samostatnosti a nezávislosti, integrace i 
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pracovního uplatnění postiženého. Ve svém působení používá hlavně prostředky speciálně 

pedagogické a psychologické, z části i sociologické. Uplatňují se v ní i prvky individuálního 

působení, v konečném důsledku v ní převládají formy skupinového působení. Aplikuje se v 

zařízeních sociálního zabezpečení, školství, kultury a hlavně v občanských sdruženích pro 

zdravotně postižené. (Prázdný, 2008) 

Sociální rehabilitace probíhá v přirozeném prostředí (škola, rodina, přátelé), při 

práci, při volnočasových aktivitách a v institucích, které se zabývají zrakově znevýhodněnými 

a pomáhají těmto jedincům žít v rámci jejich možností stejný život jako majoritní společnost. 

Jedná se tedy o osvojování rolí, které se mohou prolínat.  

„K úspěšné socializaci je potřeba metod reedukace, kompenzace a akceptace.“ 

(Prázdný 2008 in Janovský 2005). Schopnost sociálně se rehabilitovat – integrovat se, závisí u 

těchto jedinců na tom, je-li schopen přijmout stávající situaci (zrakový handicap) a pracovat 

s ní – rozvíjet se. 

Neproběhne-li sociální rehabilitace úspěšně, zpravidla není splněn základní 

předpoklad pro další rozvoj (pro pracovní rehabilitaci, zvládání běžných úkonů a situací, 

prostorovou orientaci atd.). Velmi častým důvodem neúspěšnosti sociální rehabilitace bývá 

nonakceptace – nepřijetí stávající situace, kterou v hodně případech nepřijme ani rodina. 

Může dojít k sebeobviňování a jedinec s progresivní zrakovou vadou má strach z toho, co 

bude dál.  

2.4 Sociálně právní rehabilitace  

Každý zdravotně postižený má samozřejmě právo na důstojný život, vzdělání, 

zaměstnání, mít rodinu atd. Často se ale zapomíná, že má právo i na různé příspěvky, viz 

dále.  Podstatné úlevy přináší průkazy mimořádných výhod, které se dělí:  

 průkaz TP pro osoby s těžkým zdravotním postižením, 

 průkaz ZTP pro osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením,  

 průkaz ZTP/P pro osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou 

průvodce.  

„Průkaz TP je určen osobám, jež jsou podle zákona o sociálních službách považovány 

pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby v I. stupni. 
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Průkaz ZTP náleží osobám: 

 které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči 

za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve II. stupni 

 starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti 

mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. 

Průkaz ZTP/P náleží osobám: 

 které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči 

za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo stupni IV 

 které „jsou neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo 

orientace (s výjimkou výše uvedených zletilých osob se sluchovým postižením).“ 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/11855/TZ_161211a.pdf) 

Legislativa ohledně průkazů mimořádných výhod je zakotvena v zákoně o 

poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011Sb.). 

Další dávkou, na kterou má zdravotně postižený nárok, je příspěvek na péči. Tato 

sociální dávka nahrazuje Příspěvek při péči o osobu blízkou či jinou osobu a (dříve tzv.) 

Bezmocnost. Zmíněný příspěvek dostává zdravotně postižená osoba a platí si z něj sociální 

služby a upravuje ho zákon o sociálních službách (zák. č. 108/2006 Sb., dále ZSS). 

(http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a1219-Jak-na-prispevky-pro-zdravotne-postizene.aspx) 

ZSS obsahuje definici dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, která se příliš 

neliší od definic v jiných zákonech. Jedná se o zdravotní stav, který podle poznatků trvá déle, 

než jeden rok a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních 

potřeb. 

Mezi další příspěvky patří invalidní důchod, dávky státní sociální podpory, dávky 

sociální péče atd.  

Počítejme s tím, že jedinec s progresivní zrakovou vadou ještě není zcela technicky 

vybaven a nemá dostatečné informace, v takovém případě může navštívit některou 

z organizací poskytujících odborné sociální poradenství – odbory sociálních věcí na úřadech 

městských částí či obecních úřadech nebo sociálněprávní poradnu, kde poradí zkušení 

pracovníci. Na tuto poradnu je možné se obrátit v případě problémů, týkajících se například 

bydlení, problémy s úřady atd. Mohou pomoci i s napsáním odvolání v případě neúspěšného 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11855/TZ_161211a.pdf
http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a1219-Jak-na-prispevky-pro-zdravotne-postizene.aspx
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rozhodnutí úřadu například o výši příspěvků na zakoupení zvláštní pomůcky nebo při 

získávání výše zmíněných průkazů.  

S právní rehabilitací souvisí ekonomická rehabilitace. Myslíme tím jakési sociální 

zabezpečení, které může pomoci zrakově postiženému jistou finanční částkou kzajištění 

hmotných potřeb. Tato částka se poskytuje proto, že občan se zrakovým handicapem má 

omezenou možnost výběru a nalezení vhodného zaměstnání. Můžeme ovšem natrefit i na 

výjimky, kdy se tento jedinec může stát osobou výdělečně činnou, kdy mu jeho schopnosti, 

dovednosti a podmínky dovolují provozovat činnost, při níž má menší daňové odvody než 

podnikatel v běžné populaci.  

Další možností, kterou ekonomická rehabilitace nabízí, je využití jednorázového 

příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky, který je poskytován úřadem práce. 

Je také možné získat příspěvek na mobilitu. Nárok na tento příspěvek má osoba starší 1 roku, 

která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, 

opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány 

pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro 

seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, (nebo 

které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu 

ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015). Papírová forma těchto průkazů bude nahrazena 

plastovou kartou sociálních systémů. (časopis Zora, únor 2012, str. 8). Výhody zatím zůstávají 

stejné, plastovou kartu lze také použít jako platební.  

U jedinců, kteří budou nyní žádat o průkaz mimořádných výhod, bude jejich stav 

posuzován podle stupně závislosti a příspěvku na péči. Stávající držitelé již získaného průkazu 

mimořádných výhod, který bude nahrazen výše zmíněnou kartou, nebudou již posuzováni. 

Na tuto kartu by také měly chodit všechny sociální dávky, kromě invalidních a starobních 

důchodů. Každý by měl mít právo využít dávky, jak uzná za vhodné. Při převzetí karty je 

možné podepsat prohlášení, že její držitel nemá zájem o zřízení zvláštního účtu a svoji kartu 

bude využívat pouze jako průkaz mimořádných výhod. 

2.5 Pracovní rehabilitace 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je upraveno zákonem č. 435/2004 Sb. 

v roce 2011 došlo k novelizaci a jedná se o zákon 367/2011 Sb. Zákon mimo jiné říká, že 
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v pracovním týmu, kde je 25 zaměstnanců by měl být jeden se zdravotním postižením. Jde-li 

o osobu s těžším zdravotním handicapem počet „zdravých“ zaměstnanců by měl být 3x vyšší, 

tzn. na tým, kde je 75 zaměstnanců připadá jeden občan s těžším zdravotním postižením. 

Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti těchto jedinců je zaměstnání lidí s postižením věcí 

společenské prestiže.  

Zelinková (2007 in Cerha in Čálek, Holubář) uvádí, že zaměstnání je pro zrakově 

postiženého krokem ke skutečné soběstačnosti, samostatnosti a ekonomické nezávislosti. Je 

to příležitost, jak uplatnit své dosažené vzdělání, schopnosti, dovednosti a v neposlední řadě 

i talent. Zaměstnání je také prostředek, jak se dále rozvíjet, udržovat se v denním režimu a 

získávat nové kontakty, zkušenosti a doplňovat si vzdělání. 

Pracovní rehabilitace navazuje na výsledky léčebné i sociální rehabilitace. Uplatňuje 

se hlavně u zdravotně postižených pracovně produktivního věku (Jesenský, 1995, str. 27). 

Pracovní rehabilitace nezahrnuje pouze samotné zaměstnání, ale i předprofesní přípravu. 

Této složce se věnuje velká pozornost, začíná se s ní už na základní škole pro zrakově 

postižené, kdy se rozvíjejí jedincovy schopnosti a dovednosti, které jsou dominantní. Důraz je 

zde kladen na individuální přístup, dispozice, schopnosti a vlohy. 

2.6 Technická rehabilitace 

Zrakově postižený jedinec vykonává činnosti obtížněji a pomaleji vzhledem k tomu, 

že nemá zpětnou zrakovou kontrolu. Pro vykonávání některých činností je zapotřebí 

kompenzačních pomůcek. „Posláním technických a kompenzačních pomůcek je především 

zvýšit kvalitu života, umožnit adekvátní rehabilitaci, edukaci, lokomoci a komunikaci tak, aby 

tyto plně uspokojily jedince.“ (Vašek, 2003, str. 133) 

Kompenzační pomůcky lze dělit následovně: 

• optické pomůcky  

• opto-elektronické pomůcky 

• počítače, pomůcky na bázi PC  

• speciální hardware 

• speciální software 

• tyflopomůcky 



33 

Optickými pomůckami rozumíme ty, které jedinec využívá, nestačí-li běžné 

dioptrické brýle. 

Optoelektronické pomůcky se využívají v situaci, kdy už nestačí optické, zejména 

jde-li o práci s trojrozměrnými předměty nebo využívá-li se jemné motoriky. Jsou to 

kamerové lupy, které jsou při výše uvedených činnostech nenahraditelné. Tyto pomůcky 

bývají nazývány i pomůckami těžké optiky.  

Pomůcky na bázi PC jsou samostatně pořiditelné pomůcky, které pomáhají zrakově 

postiženému například při získávání informací, při práci s tištěným materiálem atd. 

Samostatně pořiditelnou pomůckou je např. digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro 

nevidomé, digitální zvětšovací lupa pro slabozraké, braillská nebo běžná tiskárna. 

Mezi speciální hardware patří braillský řádek, který pomáhá nevidomému 

s orientací na obrazovce. Jedná se o hmatový display – terminál, který lze ovládat pomocí 

ovladače. Používat je může jen ten, kdo umí dobře Braillovo bodové písmo a kdo má PC 

vybavený odečítačem.  

Další pomůckou je elektronický zápisník pro nevidomé, který je vybaven hlasovým 

výstupem a braillskou klávesnicí, jeho výhodou je, že dlouho vydrží nabitý.  

Speciální software je speciální počítačové vybavení pro zrakově postižené. 

Příkladem jsou hlasové výstupy, odečítače obrazovky, hlasová syntéza softwarové lupy bez 

nebo s hlasovou podporou programy zpracovávající tištěné texty, programy se speciálními 

funkcemi ad. 

V neposlední řadě jsou tyflopomůcky, které usnadňují orientaci a samostatný pohyb 

např. bílé hole, akustické systémy pro snadnou orientaci, časoměrné pomůcky, indikátory a 

měřící přístroje, pomůcky umožňující zápis nebo záznam informací (Pichtovy psací stroje, 

magnetofony a diktafony). Pomáhají tak zrakově postiženému alespoň částečně odstranit 

závislost na druhé osobě.  

Zvláštní kategorií pomůcek jsou vodící psi, které však www.sons.cz neuvádí mezi 

kategoriemi pomůcek uvedenými výše. 

Kompenzační pomůcky si lze zakoupit na vlastní náklady či na lékařský předpis 

(např. bílá hůl, indikátor hladiny a světla, česky mluvící teploměr, glukometr s hlasovým 

výstupem atd.) (www.sons.cz). Na nákladnější pomůcky lze využít státní příspěvek od úřadů 
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práce či požádat o příspěvek některou z nadací, které pomáhají lidem se zrakovým 

postižením. 

Součástí technické rehabilitace je také odstraňování architektonických bariér. 

Legislativně je zakotveno ve vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

2.7 Prostorová orientace a samostatný pohyb 

Ze zahraničí se přejal pojem mobilita (Jesenský a kol. 2007). „Nevidomý člověk je 

mobilní, když je schopen se s využitím naučených technik pohybu a získávání informací 

bezpečně a jistě přemísťovat v prostoru.“ (Wiener, 1998, str. 10).  

Jedná se o základní stavební jednotku samostatnosti každého zrakově postiženého. 

Cílem prostorové orientace a samostatného pohybu není pouze zvládnutí pohybových 

dovedností a schopnost naučit se danou trasu z místa A do místa B, ale má vliv i na 

socializaci, resocializaci a rehabilitaci. Je-li člověk vybaven schopností mobility, odpadá 

převážná část závislosti na vidící osobě, čím více je člověk samostatný, tím lépe pro jedince 

samotného i pro společnost, ve které se zrakově postižený pohybuje. Při prostorové 

orientaci a samostatném pohybu je posilována psychická stabilita, schopnost vnímat realitu 

každodenního života, a navazovat nové sociální kontakty, nebo se věnovat svým zálibám, 

docházet do zaměstnání a studovat. (Wiener, 1998) 

Většinou lidé se zrakovým postižením preferují chůzi s vidícím průvodcem, což je 

rychlejší a bezpečnější. Ale nedochází u nich k vypěstování  základních návyků, spojených 

s prostorovou orientací a samostatným pohybem.  

K výuce prostorové orientace využíváme a dodržujeme posloupnost metodických 

řad, která vede k odstranění strachu z neznáma, k osvojení si nové sociální role, k přijmutí 

zrakového handicapu jako součásti svého života, aby jedinec zvládal jakoukoli situaci. Jak již 

bylo zmíněno, později osleplý má řadu zrakových představ a škálu pohybových dovedností 

zvládnutou z doby zachování zraku, ale u nevidomých od narození je nutno se na tyto 

pohybové návyky zaměřit a věnovat jim hodně času. (Wiener, 1998) 

Zvládnutí prostorové orientace neznamená pouze umět používat kompenzační 

pomůcky, které napomáhají samostatnému pohybu, ale i mít vypěstované sociální návyky 

(komunikace při styku s veřejností, umět si říci o pomoc, umět ji slušným způsobem 



35 

odmítnout, aby se tazatel nemusel bát příště pomoc nabídnout, dále umět jednat v obchodě 

a na úřadech a další). Neznalost způsobu komunikace se zrakově postiženými, může vést 

například k tomu, že se úředník na úřadě snaží komunikovat s průvodcem, namísto se 

zrakově postiženým. Nahodilí průvodci říkají, že nevědí, jestli mohou pomoci, protože se 

setkali s tím, že když chtěli někomu nabídnout pomoc, tak byli odmítnuti. Stává se, že 

dochází k hrubému jednání či urážkám. Samozřejmě, že jde o nevhodné chování ze stany 

konkrétního zrakově postiženého, které není v běžné společnosti akceptovatelné. Odmítne-li 

jeden člověk pomoc, neznamená to, že nikdo pomoc nepotřebuje.  

Dalším takovým návykem by měla být volba vhodného oblečení a obuvi (doporučuje 

se obuv s vhodnou podrážkou, aby byly dobře cítit pod nohou například signální a varovné 

pásy, dlažba atd.). Podpatky bývají nevhodné vzhledem k tomu, že často zapadávají například 

do dlažby nebo se v nich špatně vstupuje na eskalátor, mohou i upadnout. Je vhodné mít 

oblečení, ve kterém se lze pohodlně pohybovat, ne oblečení které tlumí sluchové vnímání a 

zkresluje hmatové představy (vlněná čepice přes uši, tlusté vlněné rukavice, atd).  

Zvládání pohybových činností je vědomé a cílené. U později osleplých se nemusíme 

zaměřovat na zvládání pohybových návyků, protože jsou vytvořeny z doby, kdy byl zachován 

zrak. Takže se zaměřujeme například na udržení přímého směru, odhad vzdálenosti a úhlů. 

Aby se mohl zrakově postižený pohybovat samostatně a bezpečně, musí zvládnout 

techniky chůze bez hole i s holí. 

Chůze s vidícím průvodcem patří mezi základní techniky chůze bez hole. Je velmi 

využívaná, protože bývá rychlá, pohodlná, bezpečná, ale ze stran průvodce vyžaduje také 

určité dovednosti, které se týkají bezpečnosti vedeného. Je potřeba, aby zásady znal nejen 

průvodce, ale především samotný zrakově postižený, který pak může svého průvodce 

správně instruovat, jak má doprovázet.  Mezi hlavní zásady patří držení o půlkrok  v zákrytu, 

zejména v zúženém prostoru. Důležité je takové držení za paži, aby jedinec rozpoznal, kdy se 

blíží schody a kterým směrem jsou – nahoru či dolů. Lze tedy rozpoznat, jestli je průvodce 

níže nebo výš. Přizpůsobuje tempo chůze. Jinak půjdeme místem, kde je velké množství 

překážek a jiným tempem půjdeme po rovné silnici. Průvodce by měl znát pravidla pro 

usazování doprovázeného, kdy je nezbytné položit ruku zrakově postiženého na sedadlo tak, 

aby se mohl usadit sám. Při nasedání do auta postačí dát ruku na dveře. 
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Prstová technika – trailing, se používá se při orientaci v interiérech, v exteriérech je 

vhodnější používat hůl. Tato technika je využívána při pohybu podél stěny.  Jedinec se drží 

podél stěny, která mu slouží jako vodicí linie, dotýká se jí nehty, ne bříšky prstů, aby 

v případě něčeho ostrého na stěně nedošlo ke zranění. Často se kombinuje s horním a dolní 

bezpečnostním držením, pokud očekáváme překážku v těchto oblastech. (Finková, Ludíková, 

Růžičková 2007 str. 190). 

Pro samostatný pohyb v exteriérech používají lidé se zrakovým postižením bílou hůl. 

Má následující funkce: 

 funkce signalizační 

 funkce ochranná 

 funkce orientační 

 funkce opěrná 

Dle konstrukce se dělí na:  

 skládací (tří, pěti a sedmidílná), 

 teleskopická 

 kombinovaná 

Existují také hole pro hluchoslepé, vyznačují se červenými pruhy. Hole s přidělenými 

kódy jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.  

„Každý typ bílé hole může plnohodnotně splňovat dvě až tři funkce. Neexistuje 

univerzální bílá hůl a nelze tedy očekávat, že jeden typ hole bude splňovat všechny čtyři 

funkce. Má-li totiž hůl plnit především funkci opory, nemůže zároveň sloužit (nebo jen velmi 

omezeně) k prostorové orientaci a ochraně před překážkami a naopak, je-li hůl svojí 

konstrukcí, tvarem rukojeti a délkou určena k prostorové orientaci, těžko může sloužit jako 

opora.” (www.svarovsky.cz) 

K tomu, aby chůze s holí byla přirozená a bezpečná, musí jedinec zvládat určité 

techniky, jak už bylo zmíněno. Nejčastěji se využívá kluzná nebo kyvadlová technika. Záleží 

na druhu a kvalitě povrchu. 

Dnes je možné k prostorové orientaci a samostatnému pohybu využít i vysílač pro 

nevidomé, dále VPN01 a VPN03. VPN01 je krabička s tlačítky, po jejichž stisknutí si lze přečíst 

http://www.svarovsky.cz/
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číslo tramvaje nebo autobusu, zjistit si a částečně se zorientovat ve veřejné budově, najít si 

vchod do metra a zjistit si, který eskalátor kam jede. VN03 je zabudován v holi, má lepší 

signál, ale méně funkcí.  

Často využívanou kompenzační pomůckou je GPS systém, který funguje na satelitní 

bázi. Vlastní-li jedinec tuto navigaci a dostane se do úzkých, může kontaktovat navigační 

centrum při SONS v ČR, které jej za pomoci tohoto systémů může navigovat, pomoci mu 

v nouzi, vyhledat mu dopravní spojení či telefonní číslo a naplánovat mu trasu s vytvořením 

itineráře. 

2.8 Sebeobsluha 

Sebeobsluha je jedním ze základních pilířů samostatného života a sociální 

rehabilitace vůbec. Jedinec, který se se zrakovým handicapem narodí je veden k tomu, aby se 

naučil vytvořit si specifické automatismy, které si odnese do života. Ten, kdo ztrácí zrak 

postupně, si je vytváří během života. Jedinec, který ztratí zrak náhle, například při 

autonehodě si musí vytvořit zcela nové a jeho učení je ovlivněno procesem adaptace, trvá 

mu déle, než si je osvojí.  

Jedinec se zrakovým postižením musí počítat s následujícími myšlenkami, které se 

budou prolínat jeho životem: 

1) Důležité je zvyknout si a přijmout fakt, že vše trvá déle. 

2) Je zde jednoznačně důležité využívat ostatních smyslů jako je hmat, sluch atd. 

3) Důležitost vytvořit si svůj vlastní systém činností, uspořádání předmětů kolem sebe 

atd.  

4) Jedinec by si měl co nejdříve zvyknout na využívání hmatu, měl by být v úzkém 

kontaktu s prací a měl by si umět uspořádat pomůcky podle potřeby. 

5) Je nezbytné, aby si jedinec našel doma co nejrychleji orientační body, podle kterých 

dojde k cíli.  

6) Je důležité být připraven na fakt, že zrakově postiženému zabírá vše více času a 

energie než ostatním jedincům.  

7) Je nutné mít vlastní systém označování a popisování pomůcek a pracovního 

materiálu, s nímž bude pracovat. 
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8) Zrakově postižený si musí vytvořit vlastní přístup ke své bezpečnosti. Vzhledem 

k tomu, že má omezený přístup informací, musí být opatrnější, pokud např. něco 

obchází nebo s něčím manipuluje. 

9) V neposlední řadě je nezbytné přijmout fakt, že v některých situacích je nutné 

požádat o pomoc vidící osobu. Jedná se například o popis barev či vzhledu.  

Tyto obecné zásady by měly být základní stavební jednotkou při činnostech jako je 

například vaření, hygiena atd. (Schindlerová a kol. 2007, str. 7) 
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3 Kvalita života a možnosti vzdělávání a rehabilitace osob se 

zrakovým postižením  

Kvalita života a rehabilitace spolu velmi úzce souvisí. Na kvalitu života má vliv 

schopnost pracovat, sebeobsluha a soběstačnost, mobilita, psychická stránka, ekonomické a 

materiální zabezpečení, schopnost a příležitost celoživotního vzdělávání, energie, schopnost 

odpočívat (Zelinková 2007). 

3.1 Kvalita života 

Jesenský a kol 2007 uvádí, že o kvalitě života hovořil již Aristoteles ve své koncepci 

pojmu eudaimonia, který souvisí s individuální blažeností. (Jesenský a kol. 2007 in Balegová 

2002). 

Pojem kvality života byl poprvé zmíněn anglickým ekonomem Arthurem Cecil Piuem 

ve 20. letech minulého století. V 70. letech se začaly vydávat publikace, které se zabývaly 

definováním pojmu kvalita života (Quality Of Life – QOL). Hlavním problémem bylo stanovení 

indikátorů skutečné kvality života. Jak popisuje Hnilicová (in Payne, 2005) zaznamenal 

výzkum kvality života velký „boom“. Této problematice se věnují výzkumné týmy na celém 

světě, přičemž vycházejí z různých koncepcí a snaží se uchopit toto téma různými způsoby. 

V současné době znamená studium kvality života hledání a identifikaci faktorů, které by 

přispívaly k dobrému a spokojenému života k pocitu lidského štěstí. U nás se pojmem kvalita 

života zabývá Dragomirecká, Křivohlavý a další.  

Definice kvality života vychází z Maslowovy teorie potřeb, tzn. naplnění základních 

fyziologických potřeb (nasycenost, spánek, úleva od bolesti). Tyto potřeby jsou 

předpokladem pro uspokojování potřeb subtilnějších, jako je potřeba bezpečí, blízkosti jiné 

osoby, sebeúcty, potřeba znát a rozumět. Nejsou-li uspokojeny lidské potřeby, dochází ke 

snížení kvality života každého jedince. 

Kvalitu života lze měřit třemi metodami:  

1. kvalitu života může měřit někdo jiný (dotazníky a jejich vyhodnocování, rozhovory, 

kazuistiky) 
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2. měří ji sám dotazovaný (spokojenost s dosaženými životními cíly) 

3. smíšená metoda – kombinace metody 1 a 2 (Křivohlavý 2002) 

Pod pojmem kvalita života se rozumí rozdíl mezi nadějí a očekáváním člověka a současným 

stavem jeho života (Zelinková 2007). 

Kvalitu života můžeme hodnotit zejména z hlediska subjektivního, odborníci 

z různých vědních oborů se přiklánějí spíše k tomuto hledisku. Toto hledisko je považováno 

za zásadní a určující, souvisí s hodnotovým systémem, dosažením cílů a očekávání. Dále z 

 hlediska objektivního, patří sem fyzické zdraví, materiální podmínky, sociální podmínky a 

sociální status, jde o souhrn zdraví a enviromentálních podmínek (Zelinková 2007, str 17). 

Podle Jesenského (1992) je kvalita života a všestranný rozvoj osobnosti se zrakovým 

postižením multifaktorovým a multidimenzionálním jevem. Souvisí s pojmy existence, 

socializace a práce. Začne-li rehabilitace zrakově postiženého co nejdříve, je větší 

pravděpodobnost, že tento jedinec bude žít život odpovídající realizaci tzv. komplexní 

rehabilitace, která umožní těmto jedincům žít život alespoň částečně podle svých přání a 

představ (Jesenský 1992, str. 10). 

Posuzování kvality života z hlediska zrakově postižených má velký význam: pro 

subjektivní i objektivní sledování jejich vývoje a průběhu postižení. Sleduje se psychický vývoj 

jedince a jeho vztah k životu samotnému. Dále se sledují změny socioekonomického statusu 

a materiální úrovně, je možné posuzovat stupeň potřebnosti, úroveň poskytované pomoci, 

stanovení stupně invalidity a potřebnou pomoc. Můžeme také hodnotit kvalitu vztahů 

interpersonálních a vztahů k institucím. Vzhledem k náročnosti vyžaduje práce se zrakově 

postiženým jedincem multidisciplinární přístup. Je zde potřeba týmová spolupráce (jak už 

bylo zmíněno), a to rodiny, očního lékaře, zrakového terapeuta, sociálního pracovníka, 

psychologa, speciálního pedagoga a instruktora specifických dovedností jako je prostorová 

orientace a samostatný pohyb, sebeobslužné činnosti atd. (Jesenský a kol. 2007). Pomoc 

tohoto týmu by měla být zaměřena na dosažení co nejvyššího stupně kvality života, aby 

jedinec dokázal využívat své schopnosti a dovednosti, čímž by se měl stát co nejvíce 

samostatným a měl by lepší pocit z vlastní existence. (Jesenský a kol. 2007).  

Velkou roli mohou při stimulaci zrakově postiženého sehrát takové pomůcky, jako 

jsou náročná kompenzační a elektronická zařízení, která snižují informační deficit, pomáhají 
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odstranit komunikační bariéru a přispívají tak k větší míře nezávislosti zrakově postiženého. 

(Jesenský a kol. 2007). Pomoc zrakově postiženému by měla přispět i k tomu, aby se zrakově 

postižený po subjektivní stránce cítil lépe (well being). Dále by měla omezovat stupeň 

nepohody (ill being). (Jesenský a kol. 2007). Je-li pomoc dobře načasovaná a vhodná, může 

zrakově postiženého jedince motivovat k lepší kvalitě jeho života. Nabízená pomoc či péče 

ne vždy vede k okamžitému zlepšení jedincova stavu, ale měla by přispívat k tomu, aby 

nedocházelo ke zhoršování jeho stavu. (Jesenský a kol. 2007).  

Můžeme se setkat i s případy sociální izolace u zrakově postižených, ke které 

dochází díky nezvládnuté mobilitě, nedostatku informací o kompenzačních pomůckách a 

nedostatku dovedností je používat. Díky nemoci, strachu, obavám a zaneprázdněnosti rodiny 

často jedinec neopouští domov, což může vést i k depresi, úzkosti a touze zemřít. (Jesenský a 

kol. 2007). Jedná se o stav osamělosti, který je v souvislosti s kvalitou života hodnocen 

zejména nevidomými jako negativní. Dochází i k pasivitě a somatizaci.  

Problematika kvality života souvisí i s tím, jak jedinec se zrakovým handicapem svůj 

život bere. Jinak bude svůj život brát osoba, která žije život aktivně a dokáže do něj včlenit i 

svá omezení, která jsou způsobená handicapem, či jinými negativními vlivy. Jinak bude 

k životu přistupovat jedinec, který žije pasivní život, je stále doma a nejeví zájem o dění 

kolem sebe. Důležité je tedy nejen zvládat výše zmíněné specifické dovednosti, ale aktivně se 

zapojovat do činností jako jsou kluby, kroužky, kurzy, trénování paměti, posilování fyzické 

kondice atd. Může se jednat jak o cílevědomé zapojování za nějakým účelem nebo jen tak 

pro zábavu. U starších jedinců a u těch, kterým se výrazně zhoršil zrak, se setkáváme s nižší 

motivovaností či nechutí na sobě pracovat, což se ale týmu, který s jedincem pracuje, může 

podařit změnit v obrovské nadšení se něco učit a zbavení se pocitu, že výuka pro jedince 

nemá smysl. (Jesenský a kol., 2007). Čím více je jedinec aktivní, tím více může být se sebou 

spokojen.  

Vzhledem k tomu, že na kvalitu života má vliv informační deficit, je nutné, aby 

jedinec co nejdříve dostal informace o knihovnách pro zrakově postižené, o časopisech, 

pomůckách a poskytovaných službách. (Jesenský a kol., 2007).  

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje kvalitu života je oblast mezilidských 

vztahů, zde v této oblasti mohou mít zrakově handicapovaní různé těžkosti. Tyto nesnáze 

bývají často spojeny s hůře zvládnutými sociálními dovednostmi.  
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„Sociální dovednosti jsou takové v procesu sociálního učení posílené schopnosti, 

které usnadňují realizaci interpersonální interakce, udržují navázání, udržování i adekvátní 

ukončení sociálního kontaktu s druhými jedinci, institucemi i se skupinami.“ (Jesenský a kol. 

2007, str. 89). Cílem zvyšování úrovně sociálních dovedností je dosáhnout takové změny 

v chování, unikaci, postojích a sebeobraně dané osoby, která by umožnila efektivnější 

fungování ve společnosti, snižovala by jedincovu závislost na sociálním okolí a zvyšovala by 

úroveň jeho životní spokojenosti. (Galvas, 2001) 

Leona Pejcharová (2011) uvádí ve své diplomové práci toto: „Pojem kvalita života je 

zdánlivě jednoznačný, ale přitom pro každého jednotlivce znamená něco jiného. Má mnoho 

různých vysvětlení také podle toho, pohlížíme-li na něj z oboru medicíny, ekologie, 

sociologie, ekonomie, nebo architektury, stavebnictví či dopravy. Tento vágní pojem se 

poprvé objevil ve formě líbivého politického hesla v padesátých letech. V té době se ho ujala 

média a stal se z něj velice moderní výraz“ Později tento pojem převzaly různé vědecké 

obory.  

Přístupů k definici pojmu kvalita života je celá řada, variací na indikátory, které 

kvalitu života ovlivňují, je ještě více. Byly vytvořeny různé modely kvality života, jako 

například obecný hierarchický model kvality života, teoretický model kvality života, životních 

sfér a jejich dimenzí, strukturně-dynamické modely atd. Z různých definic kvality života 

vybírá Pejcharová  (2011) definici stanovenou WHO: „Jde o individuální percipování své 

pozice v životě, v kontextu té kultury a toho systému hodnot, v nichž jedinec žije; vyjadřuje 

jedincův vztah k vlastním cílům očekáváním, hodnotám a zájmům. (...) Zahrnuje komplexním 

způsobem jedincovo somatické zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální 

vztahy, jedincovo přesvědčení a víru – a to vše ve vztahu k hlavním charakteristikám 

prostředí. (...) Kvalita života vyjadřuje subjektivní hodnocení, které se odehrává v určitém 

kulturním, sociálním a environmentálním kontextu (...)  Kvalita života není totožná s termíny 

„stav zdraví“, „životní spokojenost“, „psychický stav“ a nebo „pohoda“. Jde spíše o 

multidimenzionální pojem.“ 

3.2 vyrovnávání se se zrakovým handicapem  

Nejdůležitější vývojová fáze u člověka se získanou zrakovou vadou je bezpochyby 

sociální rehabilitace. Můžeme ji charakterizovat jako vývojovou fázi v životě člověka, ke které 
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dochází po poškození normální kvality života. Fáze narušeného vývoje vzniká poškozením 

normální kvality života. Projeví se to vznikem vady (poruchy) dojde k přerušení normálního 

vývoje socializace a vývoje osobnosti. Dojde k jejímu  rozpadu a k dezintegraci. Postižený je 

již ohrožen důsledky nemoci. Je důležité léčení a nasazení prostředků rehabilitace. Stává se 

aktuální resocializace.  

Významné je rozdělení fáze narušeného vývoje do dvou částí: akutní fáze a fáze 

postakutní. V akutní fázi (stav naléhavosti) se rozvíjí proces vyrovnávání se s vadou 

(akceptace – přijetí v našem případě zrakové vady). Projevuje se to jednak přestavbou 

schopností a vlastností člověka, dále jeho vrůstáním do společnosti postižených 

(resocializace), odbouráváním soustředění se na sebe (egocentrismus) i je zde snaha zbavit 

partnera a rodinu některých pečovatelských úkolů. Tyto procesy mohou zdárně probíhat 

pouze u těch jedinců, kteří jsou pozitivně motivováni. 

Ve většině případů není postižený schopen docílit těchto změn samostatně. Míra 

samostatnosti a seberehabilitace začíná narůstat až ke konci fáze. Postižený potřebuje 

pomoc od odborníků, z rodiny a od společnosti, ve které se osoba pohybuje.  Tu mu v této 

fázi poskytuje hlavně léčebná a sociální rehabilitace. Fáze končí osobním vyrovnáním se s 

vadou. 

Postakutní fáze (stav po naléhavosti) narušeného vývoje navazuje bezprostředně na 

fázi předchozí, přičemž se již předtím řadou prvků navzájem prolínaly. Dochází zde k  

reintegraci, která se projevuje upevňováním a dalším rozvojem vlastností a schopností 

postiženého, obnovuje se socializace se zdravou společností, vyvíjí se úsilí o soběstačnost a 

možnost pracovního uplatnění (u osob v produktivním věku). Ukončuje se reintegrace 

postiženého s partnerem a s rodinou. 

I v této fázi je potřebná motivace. Míra samostatnosti se zvyšuje, jedinec je více 

schopen seberehabilitace a socializace. Jenom výjimečně však není potřebná pomoc a 

podpora zvenčí. Tu teď poskytuje hlavně rehabilitace sociální a pracovní. Na konci fáze 

ustoupí uvědomění si důsledku vady do pozadí, vyrovnává se s ní i sociální prostředí, ve 

kterém jedinec žije a které jej znovu mezi sebe přijímá jako relativně rovnocenného nebo 

alespoň uznávaného člena společnosti, ve které žije.  

Fáze narušeného vývoje se završila. Fáze permanentního, potencionálně 

ohroženého vývoje začíná, když je handicapovaný jedinec integrován jako osobnost i jako 
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člen společnosti. Dále probíhá socializace i osobního rozvoje. Trvalé poškození sice 

způsobuje, že průběh těchto procesů je ve srovnání s běžnou populací poněkud specifický a 

jejich rozsah někdy zúžený, ale je společensky přijatelný a nevyvolává námitky. Uvědomování 

si nemoci vymizelo, nebo je minimalizováno a navenek se téměř neprojevuje. Běžné 

problémy života je postižený schopen řešit sám, v důsledku seberehabilitace. V nejednom 

případě je schopen předávat zkušenosti předávat i jiným. 

V případě, že se jedincův život po vyrovnání se se zrakovou vadou zkomplikuje 

například ztrátou partnera, zaměstnání, změnou bydliště, stářím atd. může dojít k návratu o 

krok zpět, k tzv. recidivě, kdy dochází opět k uvědomění si zrakového znevýhodnění. I v této 

fázi je velmi důležité, aby byl jedinec udržován v dobré psychické i fyzické kondici, tato fáze 

trvá až do úmrtí a je nazývána jako fáze permanentního ohrožení, protože kdykoli během 

života může přijít náročná životní situace a je potřeba ji řešit. (Jesenský a kol., 2007). 

Velmi tedy záleží na tom, jak zrakově postižený vnímá a prožívá své postižení. Hledá 

způsoby řešení své situace a následně nachází. Tyto způsoby řešení ovlivňují jeho osobnost 

(např. získané dispozice, ustálené vzorce chování). Postižení lze vnímat jako náročnou životní 

situaci (Vágnerová a kol. 1999 str. 57) „Jedná se o dlouhodobou zatěžkávací zkoušku nejen 

pro jedince samotného, ale i pro jeho rodinu a okolí.“ Podle výše uvedených autorů jsou 

často využívány k vyrovnávání se s nově vzniklou životní situací 2 techniky: 

 agrese (slovní agrese, agrese k věcem k okolí a k sobě samotnému)  

 únik – znehybnění (sebevražda), která může být chápána nejen jako únik, ale i jako 

agrese k okolí a k sobě samotnému (Vágnerová a kol., 1999). 

Vyrovnání se s nově vzniklou situací závisí nejen na sociálním učení, rodinné 

podpoře, motivaci, ale hlavně na něm samotném, jestli vůbec chce a má sílu snahu situaci 

řešit, vyrovnat se s tím, že přijde o některé známé, přátele, že se musí vzdát svých zálib, 

koníčků, zaměstnání. 

Řada odborníků a psychologů uvádí různá stádia vyrovnání se s handicapem takto: 

1. „fáze: zavírání očí před skutečností a ztrátou 

2. fáze: zloba (hněv) 

3. fáze: vyjednávání (smlouvání) 
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4. fáze: deprese 

5. fáze: souhlas (přijetí).“ (Jesenský a kol., 2007, str. 73). 

Wiener a Rucká ve své odborné knize Terapie zrakového handicapu z roku 2006 

uvádí: 

1. „fáze apatie 

2. fáze autopunitivních sklonů 

3. fáze rané adaptace“ (Wiener, Rucká, 2006). 

Fáze apatie – je stav, kdy jedinec není schopen prakticky ničeho a to ani příjmu 

potravy, proto je v takovém stádiu hospitalizován, aby mohly být živiny podávány nitrožilně. 

Jde o stav, kdy je pacientovi vše jedno, nejeví zájem o nic.  Tato fáze má různou délku pro 

jedince a pro jeho okolí. Pro jedince samotného bývá obvykle kratší, zatímco rodina má stále 

pocit beznaděje, zoufalství, a že není úniku v době, kdy je jedinec už o krok dále. Délka trvání 

této fáze záleží na kvalitě primární intervence.  

Fáze autopunitivních sklonů, termín pochází z řec. autos – já sám a z lat. punio – 

trest. Jak tedy vyplývá z názvu, jedná se o fázi sebepoškozování. V této fázi dochází k tomu, 

že si pacient klade otázku proč? Proč právě mně se to muselo stát a za co. Setkáváme se 

s tím, že může dojít i k sebeobviňování, tzn. to mám za to, že jsem udělal nebo neudělal to či 

ono. Jde o velmi nebezpečnou fázi, protože nedostane-li se pacientovi odborná intervence 

jako první, může dojít až k sebevraždě. Nestačí jen pouhé utěšování, že všechno bude zase 

jako dříve a přítomnost blízké osoby, ale hlavně nastolit systematičnost v rehabilitaci, aby 

došlo o odstranění neúspěchů.  

Fáze rané adaptace – nebývá časově ohraničená, je to stádium zlomu, kdy jedinec 

krůček po krůčku začíná důvěřovat, že je naučit se samostatně žít. Stále je toto období 

provázeno sklony k sebepoškozování a je doprovázeno nedůvěrou a obavami jak bude 

zvládat každodenní, pro jinak zdravého jedince běžné činnosti. (Wiener, Rucká, 2006)  

Velmi důležitý je proces akceptace zrakové vady. „Akceptaci zrakové vady 

definujeme jako osvojení všech zbývajících lidských možností, které ztráta zraku ponechává, 

resp. nově přináší. Osvojení přitom znamená, že je člověk s plnou odpovědností přijme za 

své. Osvojení možností zahrnuje jejich poznání, emocionální vyrovnání a nakonec jejich 

realizaci v životě. (Nestačí tedy např., jestliže rehabilitovaná osoba své nové možnosti slovně 
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přijímá, aby vyhověla svému rehabilitačnímu instruktorovi, ale v praxi je nenaplňuje a 

nerealizuje).  

„Akceptace zrakové vady má tedy jako všechny postoje v zásadě tři složky: 

 poznávací, 

 emoční, 

 realizační.“ (Jesenský a kol., 2007, str. 192)  

3.3 Možnosti vzdělávání a rehabilitace osob se zrakovým postižením 

Stanovení diagnózy očním lékařem je nezbytně nutné, aby jedinec se ztrátou zraku 

začal navštěvovat instituce, které ho nasměrují a poradí, jak mají žít v rámci možností kvalitní 

život. Ve většině případů nebývá lehké se s nově vzniklou situací vyrovnat a začít znovu. 

Bohužel v našem systému chybí tzv. psychologická rehabilitace, která není uchopena žádnou 

z institucí speciálně, ale v některých institucích je možné se s psychologem setkat.  

Bohužel také chybí provázanost mezi očními lékaři a speciálními institucemi určené 

pro zrakově postižené. Lékaři nemají často informace, kam mají pacienta poslat. Proto je 

důležité, aby centra pro zrakově postižené dávala o sobě vědět a snažila se o navázání 

spolupráce.  

3.3.1 Možnosti vzdělávání osob se zrakovým postižením 

„Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona č. 472/2011 Sb., která 

upravuje vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanovuje podmínky realizace tohoto 

procesu, vystihuje práva a povinnosti osob při vzdělávání a vymezuje působnost orgánů 

státní správy a samosprávy ve školství.  

Rámcový vzdělávací program je také kurikulárním dokumentem státní úrovně 

a vystihuje například cíle a očekávané výstupy vzdělávání, základní učivo, učební plány 

klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, průřezová témata a zásady pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů. 

RVP je východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů a z nich 

vyplývajících individuálních vzdělávacích plánů určených pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve školách nebo třídách samostatně zřízených pro žáky se 
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zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním nebo v rámci jejich individuální 

integrace. 

Dalším důležitým legislativním dokumentem je vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů mimořádně nadaných, která byla novelizována vyhláškou 147/2011 Sb. Je třeba 

zdůraznit zvláště §3 Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Vyhláška 

připouští tyto možnosti:  

 individuální integrace 

 skupinová integrace - vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se 

zdravotním postižením  

 kombinaci výše uvedených možností. 

„Důraz ve vyhlášce je kladen zejména na skutečnost, že žák se zdravotním 

postižením se přednostně vzdělává formou individuální integrace v běžné škole, pokud to 

odpovídá jeho potřebám, možnostem a podmínkám školy.“ (Kramosilová 2012, str. 44) 

Tedy možnost předškolního i základního vzdělávání žáků se zrakovým postižením 

nabízí speciální školy jim určené, jako např. Pražská škola Jaroslava Ježka, nebo je dítě 

vzděláváno v běžných školách dle bydliště v rámci procesu integrace.  

K rozvoji dispozic a schopností k budoucímu pracovnímu uplatnění plně dochází na 

středních školách. K školám, určeným zejména pro zrakově postižené, patří Gymnázium pro 

zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené. Na Gymnáziu se žáci 

připravují ke studiu na vysoké škole. Během studia Obchodní akademie či Obchodní školy se 

připravují na práci v ekonomické oblasti, zejména v účetnictví nebo na práci v oboru 

informační technologie. Při studiu oboru Sociální činnost se vzdělávají v sociální 

problematice. (Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zdravotně postižené) 

Další školou je Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara. Její zaměření je více na 

manuální obory jako např. zpracovatel přírodních pletiv, výrobce a dekoratér keramiky, 

čalouník, masér atd.  

Hudební sluch a dispozice mohou studenti se zrakovým postižením dále rozvíjet na 

Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené a to v oborech hudba, zpěv a 

ladění klavírů. 
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Z tohoto výčtu škol vyplývá, že zrakově postižení se mohou nejvíce uplatnit v 

humanitních oborech jako lidé v pomáhajících profesích. Dále to bývají pracovníci v oblasti  

informačních technologií, učitelé hudby, ladiči a tlumočníci. Manuálně zruční lidé se nejvíce 

profilují v oboru masér, košíkář atd. Občas se objeví jedinec pracující v callcentrech. 

3.3.2 Organizace a instituce pro osoby se zrakovým postižením 

Nejvýznamnější organizací, kam se může jedinec s progresivní zrakovou vadou 

obrátit je Sjednocená organizace nevidomých, dále SONS. Tato organizace sdružuje zrakově 

postižené a hájí jejich zájmy, dále zaštiťuje komplexní služby pro zrakově postižené a funguje 

po celé republice. Hlavní sídlo je v Praze.  

Jednou z nejdůležitějších institucí, kterou by měl klient navštívit je TyfloServis, o.p.s. 

Jde o organizaci, poskytující veškerou rehabilitaci, týkající se specifických dovedností pro 

zrakově postižené od 15 let výše. Posláním obecně prospěšné společnosti TyfloServis je: 

„nabízení informací, podpora a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže 

hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. (Tyfloservis) Působí též na veřejnost, 

aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.“ (Tyfloservis, 

2005) 

Dále se snaží vybavit zrakově postiženého staršího 15 let takovými dovednostmi a 

informacemi, aby byl schopen naplňovat své životní potřeby. Je veden k tomu, aby získával 

přiměřené sebevědomí, aby byl schopen zaměřit se na možnosti dalšího rozvoje. Dále je 

jedinec veden k tomu, aby dokázal rozpoznat své meze a požádat o pomoc. Snaží se působit 

na společnost „zdravých“ jedinců, aby nedocházelo k vytváření mezilidských a jiných bariér, 

aby byla společnost schopna rozpoznat možnosti a limity zrakově postižených a pomáhala 

jen v případech potřeby. Své klienty vede k odpovědnosti za sebe a za vlastní život, aby 

dokázali být tolerantní k běžné populaci  

Mezi služby patří rehabilitační kurzy (prostorová orientace a samostatný pohyb, 

sebeobsluha, čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik 

psaní na klávesnici, tyflografika, rehabilitace zraku). Dále se zabývá výběrem pomůcek a 

proškolení v jejich používání a poradenskou službou. (Tyfloservis, 2005). 

Tyflocentrum je také obecně prospěšná společnost pro zrakově postižené. Poskytuje 

jim speciální služby, nabízí nejrůznější aktivity a buduje možnosti úplné a plnohodnotné 
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integrace těchto osob do okolní společnosti. Pečují o to, aby jejich „svěřenci“ netrpěli 

finančními, psychickými, fyzickými nebo sociálními problémy, které je mohou reálně 

ohrožovat.  

Činnost Tyflocentra je celkově velmi pestrá od vzdělávání přes volnočasové aktivity 

po poradenskou činnost a podporované zaměstnávání či se účastní veřejných akcí, kde 

provádějí osvětovou činnost. Tyflocentrum nabízí pomoc také tím, že půjčuje pomůcky 

potřebné pro plnohodnotný život – například bílé hole, hmatové hodinky, hmatové kompasy, 

měřič krevního tlaku s hlasovým výstupem, mluvící kalkulátor, mluvící teploměr, dokonce i 

deskové a stolní hry. 

Na rozdíl od Tyfloservisu, který je jeden a má jedno ústředí je tyflocenter několik. 

Mají svého společného zřizovatele SONS, ale fungují nezávisle na sobě. Poskytují sociální 

služby jako například sociálněaktivizační (SAS), průvodcovské a předčitatelské (PPS), odborné 

sociální poradenství (OSP). 

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. je 

pobytové středisko, kde se mohou klienti rehabilitovat a rekvalifikovat. Klientem se může 

stát občan, který díky ztrátě nebo vážnému poškození zraku přišel o původní zaměstnání.  

Dále mladistvý zrakově postižený, který se připravoval na své povolání ve speciální škole, ale 

díky specifickým potřebám nenašel zaměstnání. Týká se to i klientů s kombinovaným 

postižením, kteří se po zácviku budou moci uplatnit na trhu práce v jednoduchých 

manuálních činnostech. Je možné využít služeb rehabilitace (sebeobslužné činnosti, 

prostorová orientace a samostatný pohyb, výuka čtení a psaní Braillova bodového písma, 

psaní na PC klávesnici). Probíhají zde rekvalifikační kurzy, které hradí úřady práce, budoucí 

zaměstnavatelé nebo sponzoři. Tyto kurzy mají různou délku, jsou přizpůsobeny 

schopnostem účastníků a požadavkům zaměstnavatelů. Patří sem ruční tkadlec/tkadlena, 

práce v kartonážní dílně, masér, obsluha osobního počítače, pomocné práce v keramické 

dílně a práce s proutím a pedigem. (www.dedina.cz). 

Do této kapitoly také nesporně patří ústavy sociální péče, chráněné dílny a domovy 

pro seniory. Charitativní zařízení, které poskytuje služby chráněného bydlení a sociální 

rehabilitace je dům Sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy, 

jehož zřizovatelem je katolická charita Opava. Jak již název vypovídá, cílovou skupinou jsou 

dospělí zrakově postižení, kteří zde mohou využít samostatného bydlení s vlastním 

http://www.dedina.cz/
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soukromím, stravování, osobní asistenci, výchovněvzdělávací a aktivizační služby, jako jsou 

sociálněrehabilitační kurzy, sociálněprávní poradenství či zprostředkování zaměstnání 

v chráněných dílnách Opavské charity. 

(http://charitaopava.cz) 

Orgány státní správy mají svůj podíl na chodu organizací pro zrakově postižené. 

Jedním takovým orgánem je ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, který je zřizovatelem 

Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích. Činnost je zde zaměřena 

především na osoby se zrakovým postižením v produktivním a postproduktivním věku. Je zde 

možnost celoroční, týdenní, denní či přechodný pobyt. Klienti zde mohou využívat 

stravování, obornou zdravotnickou péči, poradenskou a metodickou činnost, sociální 

rehabilitaci nebo terapeutické pracovní činnosti. Je možné zde navštěvovat rekvalifikační 

kurzy, které jsou zaměřeny na obsluhu osobního počítače. (www.centrumchrlice.cz) 

Další zařízení, jehož je zřizovatelem Hlavní město Praha je Palata, - domov pro 

zrakově postižené, kde je komplexní péče na kvalitu života, na rozvíjení schopností, 

dovedností a zajišťování individuálních potřeb  zrakově postižených osob. 

(http://www.palata.cz) V obou zařízeních jsou klienti se zrakovým postižením vyžadující 

zvýšenou péči.  

Mezi organizace, které pomáhají zrakově postiženým, můžeme zařadit i nadace, 

které získávají finanční prostředky, jak pro jednotlivce, tak pro organizace na jejich činnost a 

pomoc. Jedním z nejznámějších projektů je Světluška, což je projekt nadačního fondu 

Českého rozhlasu, který finančně podporuje zrakově postižené, přispívá na kompenzační 

pomůcky, studium atd. Dále přispívá organizacím, které poskytují služby pro zrakově 

postižené na jejich provoz a podporuje jejich projekty. (www.svetluska.net).  

Další nadací je nadace prof. Vejdovského, která přispívá například na výuku cizích 

jazyků, sportovní činnost a náčiní pro ZP, na přístroje, které včas odhalují diagnostiku 

závažného očního onemocnění, na obnovu Konzervatoře J. Deyla po povodních 2002, na 

chod internátu a podporu studia. (www.npv.wz.cz).  

Nadace Charty 77 – Konto bariéry – přispívá mimo jiné zrakově postiženým 

studentům středních a vysokých škol, dále na studijní pobyty atd. (www.bariery.cz).  

http://www.svetluska.net/
http://www.npv.wz.cz/
http://www.bariery.cz/
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Nadace Lumen Christi přispívá tam, kde organizace nejsou financovány státem, 

například na provoz zvukové knihovny a její zásilkové služby, vydávání křesťanské literatury 

atd. (www.lumenchristi.cz).  

Velmi známou nadací, která podporuje zrakově postižené nejen finančně, ale i 

organizuje sportovní pobyty atd. je Nadace Leontinka. Mezi její hlavní činnosti patří 

spolupráce s neziskovými organizacemi, speciálními školami pro zrakově postižené – 

zlepšování programové vybavenosti a doprovodných aktivit a nejnovějších programových 

technologií (www.nadaceleontinka.cz). 

Mezi poskytovatele služeb pro jedince se zrakovým postižením nepochybně patří i 

střediska výcviku vodicích psů. Nejznámější je Středisko výcviku vodících psů v Jinonicích, 

které se od níže uvedených organizací zabývá výhradně výcvikem psů pro zrakově postižené. 

Je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a jejím posláním je jednak 

sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a jednak 

poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti 

(www.vodicipsi.cz). 

Další organizací je Helppes. Tato organizace pomáhá zdravotně postiženým 

jedincům k integraci, svobodě, vzdělávání, prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Jako 

všechny střediska poskytuje komplexní služby, od zaškolení až po předání psa 

(www.helppes.cz). 

Pomocné tlapky je obecně prospěšná společnost, která cvičí asistenční psy převážně 

pro tělesně postižené, ale spolupracují s Klubem držitelů vodicích psů 

(www.pomocnetlapky.cz). 

http://www.lumenchristi.cz/
http://www.nadaceleontinka.cz/
http://www.pomocnetlapky.cz/
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4 Praktická část 

Výzkum se zabývá zjišťováním vlivu zrakového postižení na kvalitu života 

respondentů s progresivní zrakovou vadou. Kromě zjišťování typu zrakové vady a jejího 

stupně zrakového postižení se výzkum týkal zejména životních cílů, osobní spokojenosti 

v životě a budoucnosti.  

Jako dílčí cíle vymezujeme znalost poznatků a informací o zrakovém postižení a o 

osobách takto znevýhodněných. Jedná se o kvalitativní výzkum, a proto se práce zabývá 

ověřováním následujících výzkumných předpokladů. Je nutné brát v úvahu fakt, že zrakové 

postižení způsobuje jedinci nesnáze v rozličných životních situacích a oblastech, čímž je 

jednoznačně ovlivněna jeho kvalita života.  

4.1 Předpoklady 

1) Zrakově postižení nemohou po ztrátě zraku žít stejně kvalitní a samostatný život 

podle svých možností jako tomu bylo doposud. 

2) Při ztrátě zraku nebo progresi nedochází k velkým změnám u těchto jedinců. 

3) Odborná pomoc těmto jedincům je vždy poskytována včas. 

4.2 Metody výzkumu 

V praktické části je realizováno kvalitativní empirické šetření s využitím zejména 

metody polostrukturovaného dotazníku. Pro tazatele je závazné schéma otázek a odpovědí, 

je možné měnit pořadí okruhů podle situace. Dominantní metodou zůstává dotazník, který 

byl rozdělen na 2 části - záznamový list klienta a praktickou část. Záznamový list klienta 

obsahuje otázky, které se týkají nejen identifikačních údajů respondenta, ale i osobní a 

rodinné anamnézy. Praktická část obsahuje otázky týkající se života dotazovaných jedinců 

před a po zhoršení zrakové vady, či po ztrátě zraku (viz příloha). Forma dotazníku byla 

zvolena proto, že většina respondentů umí pracovat s osobním počítačem a s elektronickou 

poštou. Bylo tedy jednodušší rozeslat dotazník elektronicky. U jedinců, kteří se teprve 

rehabilitují nebo neumí tak dobře pracovat s výše uvedenými pomůckami byl dotazník 
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vyplňován a odpovědi byly zaznamenány asistentem, taktéž v elektronické podobě. Pro 

upřesnění některých odpovědí byla použita doplňková metoda rozhovoru. 

Jak již bylo zmíněno, respondenty byli jedinci s progresivní zrakovou vadou. 

Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím internetové konference pro zrakově 

postižené, kam byl dotazník zaslán. Případně přímým zasláním jednotlivým respondentům. 

Všichni byli informováni o dobrovolné účasti ve výzkumu a o anonymitě podle zákona č. 

101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že dotazník obsahoval hodně 

otázek, které se týkaly osobních údajů, nebylo ani přes příslib mlčenlivosti jednoduché data 

získat. Respondenti byli seznámeni i s důvodem, proč dotazník vyplňují. 

4.3 Výzkumný soubor 

Soubor respondentů tvořilo 58 jedinců s progresivní zrakovou vadou, z čehož bylo 

30 žen a 28 mužů. Nejvíce lidí v tomto souboru mělo diagnózu – degenerace sítnice (Retinitis 

pigmentoza). Na druhém místě byla katarakta, glaukom nebo kombinace obojího. Na třetím 

pak byla retinopatie nedonošených/ ROP a na čtvrtém místě byla atrofie zrakového nervu.  

Podle stupně zrakového postižení mezi jedinci převládala jednoznačně praktická 

slepota, dále je zde zastoupena střední slabozrakost a nevidomost.  

Pouze ze zrakové vady a jejího stupně ovšem nelze vyčíst kvalitu života. K tomu, 

abychom mohli vyvrátit nebo potvrdit vyslovené hypotézy, jsme si vymezili následujících 

několik oblastí: 

 vzdělání 

 pracovní uplatnění 

 otázku včasné pomoci 

 dopad na život respondentů a problémy, které je omezují v životě 

 samostatnost v životě 

 budoucnost 

Následující podkapitoly se věnují jednotlivým výše zmíněným oblastem a v nich 

dosaženým výsledkům z hlediska statistiky. 



54 

4.3.1 Vzdělání 

Nejčastější dosažený stupeň vzdělání byl vysokoškolský a to u 20 osob. Na druhém 

místě byl stejný počet jedinců středoškolského vzdělání s maturitou, se středním odborným 

vzděláním a toho času studujícím střední školu a to 12. Se základním vzděláním byli 2 

respondenti.  

4.3.2 Pracovní uplatnění 

Oblast pracovního uplatnění se týká možností zrakově postiženého na pracovním 

trhu. Respondenti zde měli možnost ohodnotit své stávající pracovní uplatnění.  

U 12 jedinců bylo pracovní uplatnění rozuměno jako studium či příprava na budoucí 

pracovní uplatnění. Dále se 14 osob rehabilituje, 4 jsou ve starobním důchodu, 12 má 

zaměstnání, 6 pracuje na živnostenský list a 10 je bez zaměstnání (pobírají invalidní důchod). 

Statisticky lze tedy shrnout následující: zhruba 32% dotazovaných se aktivně podílí na 

pracovním procesu, 20% se připravuje na své budoucí zaměstnání a 48% je bez zaměstnání 

nebo v procesu rehabilitace. Přes 50% respondentů však subjektivně hodnotí pracovní 

uplatnění jako velmi problematické, které jde zvládnout jen obtížně a někteří jej vůbec 

nezvládli.  

4.3.3 Otázka včasné pomoci 

Z dotazovaných vyhledaly včasnou odbornou pomoc pouze 4 respondentky. Nejvíce 

respondentů se o možnostech rehabilitace dozvědělo od kamarádů a ze sdělovacích 

prostředků, ale až v době těžké progrese zrakové vady. 

4.3.4 Dopad na život respondentů a problémy, které je omezují v životě 

První místo v oblasti největších problémů zaujímá oblast prostorové orientace a 

samostatného pohybu společně s informačním deficitem. Druhé místo pak zejména pro 

muže, že nemohou dělat to co dříve. Na třetím místě je jednoznačně nemožnost uspět na 

trhu práce.  

4.3.5 Samostatnost v životě. 

S předcházející oblastí souvisí otázka samostatnosti respondentů. Respondenti 

převážně žijí samostatně, ale s četnými omezeními, ve výše uvedeném hodnocení oblastí 
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problémů vzniklých díky zrakovému postižení. Co se týče problematiky prostorové orientace, 

tak s bílou holí chodí převážně lidé v produktivním věku či studenti, vodícího psa vlastní 6 

dotazovaných a na pomoc druhých spoléhají zejména senioři.  

4.3.6 Budoucnost 

Odpovědi na otázku cílů a plánů do budoucna si lze rozdělit rovněž do několika 

oblastí. Na prvním místě je jednoznačně mezi respondenty nalezení vhodného zaměstnání. 

Na druhém pak vychovat děti a otázky, které se týkají rodinného života. Na třetím 

kombinace obojího. Na čtvrtém pak odpovědi, kdy jedinci nevyslovují žádné cíle nebo je 

nechtějí vyslovit.  

4.4 Zhodnocení vytyčených předpokladů 

1) Zrakově postižení nemohou po ztrátě zraku žít stejně kvalitní a samostatný život 

podle svých možností jako tomu bylo doposud. Jedinec nemůže žít stejně kvalitní 

život, jak tomu bylo doposud. Obecně lze říci, že jsou činnosti, které člověk se 

zrakovým postižením nemůže vykonávat, neboť vyžadují zpětnou zrakovou kontrolu. 

Je zde ale možnost rekvalifikace, mohou se dále vzdělávat, avšak lidé často nemají 

takovou příležitost pracovního uplatnění jako běžná populace. 

2) Při ztrátě zraku nebo progresi nedochází k velkým změnám u těchto jedinců. 

Z dotazování vyplývá, že pokud jde o lidi s progresivní zrakovou vadou, kde ten 

proces ztráty vidění je pozvolný, jsou lépe na konečnou fázi připraveni a vybaveni než 

lidé po náhlé ztrátě zraku. Náhlá ztráta zraku vede k budování nových postupů při 

samostatnosti, orientaci a soběstačnosti a nových životních cílů. 

3) Odborná pomoc těmto jedincům je vždy poskytována včas. Bohužel častou 

zkušeností lidí s progresivní zrakovou vadou je, že pomoc nebývá poskytnuta včas 

vzhledem k neinformovanosti očních lékařů o institucích pomáhajících zrakově 

postiženým. 
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4.5 Případové studie 

4.5.1 Ivona 

Ivona 50 let – vzdělání vysokoškolské (literární akademie). Primární diagnóza je 

Retinitis pigmentosa. 

K potvrzení zrakové vady došlo v 10 letech. Během porodů dvou dětí, které rodila 

spontánně, zaznamenala výrazné zhoršení zraku. Když přišlo na svět třetí dítě císařským 

řezem, zhoršení zraku nezaznamenala. Nyní vidí pouze obrysy, ale zrak stále používá. Je 

prakticky nevidomá.  

Myslí si, že její představy o životě před zjištěním zrakové vady se liší v hodně věcech. 

Kdyby zrakovou vadu neměla, nebyla by kreativní, nezajímala by se o dění tak aktivně, stačilo 

by jí vzdělání střední ekonomické školy. Spokojila by se s prací v kanceláři. Byla by 

povrchnější. Musela se vzdát hodně věcí. Co se týče povolání, tak pracovala jako košíkářka a 

později jako telefonistka. V roce 2010 se stala profesionální spisovatelkou, ale s vydáváním 

knih je problém. V pobytovém středisku pro nevidomé Dědina vede kroužek tvůrčího psaní 

(dobrovolná činnost). Pracuje na živnostenský list jako lektorka Angličtiny a Češtiny pro 

cizince. Občas dostane jazykové korektury, ale nejsou finančně zajímavé.  

Má pocit, že žije kvalitní život tak na 80%. Největší omezení vidí v mobilitě, protože 

lokalita, ve které bydlí, je hůře dostupná městskou hromadnou dopravou. Velice by uvítala, 

kdyby mohla mít řidičský průkaz, protože do některých míst se dostane rychleji 

automobilem, zatímco při cestování běžnými dopravními prostředky musí několikrát 

přestupovat a trvá to déle. Při mobilitě jí pomáhá vodicí pes. Vpřed je hnána touhou něco 

dělat a chutí se ze všeho vypsat. Ráda by pomáhala těm, kteří jsou na tom se zrakem hůř než 

ona. Její přání je, aby za své služby byla finančně ohodnocena, aby mohla učit, protože je 

ráda mezi lidmi. Rovněž by uvítala, kdyby byly její knihy vydávány. Z kompenzačních 

pomůcek využívá vodícího psa, počítač s hlasovým výstupem, pomůcky do kuchyně. Vše 

hodnotí kladně. Co se týče služeb, tak využívá internetovou a zvukovou knihovnu pro 

zrakově postižené, dále organizaci Matylda, kde se učí Španělštinu.  
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4.5.2 Markéta 

Markéta 37 let –vzdělání středoškolské (obchodní akademie pro zrakově postižené). 

Zraková vada je rovněž Retinitis pigmentosa, občas vidí obrysy, kontrasty a je u ní zachován 

světlocit. Dokáže rozeznat, odkud světlo přichází. K vykonávání činností každodenního života 

funkčně zrak nepostačuje. V rodině nikdo diagnostikovanou zrakovou vadu tohoto druhu 

nemá. Matka je tupozraká, ale genetická oční vyšetření ukázala, že po matce vadu nemá.  Od 

mala nosila brýle, ale k potvrzení zrakové vady došlo v 5. ročníku základní školy, kdy neviděla 

na tabuli a to ani z první lavice. Postupně se zrak zhoršoval a nyní je prakticky nevidomá.  

Myslí si, že představy o životě před zjištěním zrakové vady se rozcházejí s těmi 

současnými, ale neuvedla v čem. Tvrdí, že se musela vzdát hodně věcí a slevit ze svých 

nároků. V současné době je studentkou vyšší odborné školy se sociálním zaměřením. 

Nepodaří-li se jí studium dokončit, chtěla by si udělat kurs sociálního pracovníka, sociálního 

práva a poradenství v této oblasti. Nikdy oficiální zaměstnání neměla, absolvovala kurzy se 

zaměřením na trh práce. Má pocit, že žije samostatný a kvalitní život, ale mohlo by to být i 

lepší. Největší omezení vidí ve zrakové vadě, že nemůže najít vhodnou práci a rekvalifikaci. 

Vadí jí, že díky zrakovému znevýhodnění nemůže dělat to, co by chtěla dělat. Vpřed ji žene 

činnost druhých lidí.  

V současnosti jí chybí motivace a potřebovala by někoho, kdo by ji dokázal motivovat, 

ale neví kdo a jak. Jako cíl si klade dokončit školu, najít si vhodné zaměstnání a partnera, se 

kterým by založila rodinu. Z kompenzačních pomůcek používá ozvučený mobilní telefon, 

vysílač pro nevidomé, bílou hůl, počítač s hlasovým výstupem, sebeobslužné pomůcky 

(indikátor hladiny a světla, rozlišovač barev, bílou hůl). Využívá služeb Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých, TyfloServisu, TyfloCentra, Okamžiku a knihovnu zvukových knih.   
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4.5.3 Jitka 

Jitka, 44 let  – vzdělání středoškolské, obor neuvádí.  

Zraková vada je retinitis pigmentosa, jedná se o dědičnost. Sekundární diagnóza je 

šedý zákal. Je prakticky nevidomá. Poprvé si zrakovou vadu uvědomila v předškolním věku, 

kdy neviděla to, co ostatní děti. V tomto období také došlo k potvrzení zrakové vady. Zrak 

stále používá, ale má velmi zúžené zorné pole, neostrost vidění, je šeroslepá, špatně vidí při 

přechodu ze světla do tmy, z venkovního prostředí do tmy atd. Oslňuje ji slunce a velký jas. 

 Odlišnost představ o životě před zjištěním zrakové vady se současnými nesrovnává. 

Musela se vzdát hodně činností, vnímá velmi omezenou možnost pracovního uplatnění a 

výdělku, sociálních kontaktů, mobilita atd. Může vykonávat pouze ty činnosti, kde není 

dominantní zraková kontrola. Své původní povolání, které neuvádí, musela opustit díky 

špatnému zraku, kdy už nepřečetla zvětšený text a to ani ten, který byl napsán fixem. Ráda 

by se rekvalifikovala a našla práci v oblasti práce na PC.  

Svůj život považuje díky zrakovému znevýhodnění za velmi redukovaný a samostatný 

v rámci svých možností. Největší omezení vidí v informačním deficitu, v mobilitě v 

neznámém prostředí, při pohybu ve tmě. Vpřed je hnána kladným přístupem některých lidí, 

dobrým pocitem ze zvládnutého úkolu a užitečných činností. V budoucnu by se ráda více 

realizovala a našla by ráda zaměstnání, zatím má pouze živnostenský list s občasným 

přivýdělkem v oblasti práce s PC a internetem. Z kompenzačních pomůcek využívá ozvučený 

mobilní telefon, PC s programem pro slabozraké a nevidomé, přenosnou kamerovou lupu, 

mechanickou lupu s velkým rozlišením, osobní ozvučenou váhu, podpisovou šablonu a bílou 

hůl.  

Využívá služeb TyfloCentra, Okamžiku Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých, knihovnu zvukových knih. 
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4.5.4 Eliška 

Eliška 74 let – vzdělání vysokoškolské, obor farmacie. 

Zraková vada Retinitis pigmentosa se šedým zákalem, dědičné, stejně jako u Jitky. 

Astigmatismus,  je zachován světlocit zhruba na 10 cm, podle typu osvětlení, někdy více 

někdy méně. Poprvé si svou zrakovou vadu uvědomila ve 30 letech. O dva roky později došlo 

k potvrzení zrakové vady.  

Uvádí, že se velmi liší její představy o životě před zrakovou vadou a nyní, neuvedla však 

v čem. Musela se vzdát mnoha věcí a slevit ze svých nároků, zejména v oblasti prostorové 

orientace a samostatného pohybu mimo domov. Vzhledem k tomu, že je ve starobním 

důchodu nevykonává žádné povolání, ale původního se musela vzdát díky horšícímu se 

zraku, respektive přecházela postupně na jinou práci, kde nebylo zapotřebí tolik využívat 

zrak. Před starobním důchodem odešla do částečného invalidního.  

Nemá pocit samostatného života, cítí nutnost říkat si o pomoc druhým lidem a 

převládá u ní pocit závislosti na pomoci druhých. Největší omezení vidí v prostorové orientaci 

a samostatném pohybu v neznámém prostředí. Vzhledem k tomu, že je ve starobním 

důchodu neuvádí, co ji žene vpřed a ani nemá žádnou vizi do budoucna. Z kompenzačních 

pomůcek využívá ozvučený mobilní telefon, ozvučenou kalkulačku, bílou hůl, podpisovou 

šablonu, statickou a přenosnou kamerovou lupu. Stejně jako Jitka využívá služeb Okamžiku, 

TyfloCentra atd.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo změřit kvalitu života u lidí s progresivní zrakovou vadou. 

Dále pak zjistit, byla-li rehabilitace zahájena co nejdříve po zjištění progrese zrakové vady. 

Zhodnotit úroveň samostatnosti a největší omezení, která u jedinců s progresivní zrakovou 

vadou vyvstala v souvislosti se zhoršením zraku.   

První, druhá a třetí kapitola vytvořily teoretické zázemí pro popis problému, kterým se 

práce zabývá. Praktická část (kapitola 4) přináší výsledky kvalitativního výzkumu na téma 

kvality života jedinců s progresivní zrakovou vadou.  

Z výpovědí respondentů vyplývá následující doporučení. Jedincům s progresivní 

zrakovou vadou lze doporučit, aby se nebáli učit se nové věci, osvojovat si nové životní 

návyky, ptát se na vše, co souvisí se zrakovou vadou, vyhledávat si informace o 

poskytovaných službách pro zrakově postižené, vytvářet si nový systém činností atd. Výzkum 

potvrdil, že aktivita a sebezdokonalování jsou klíčové k znovunabytí životní rovnováhy.  

Dále lze konstatovat, že úroveň osvěty ohledně zrakových postižení, je v současnosti na 

nízké úrovni. Drtivá část dotázaných, nedokázala ani ve spolupráci se svým okolím (lékaři, 

učitelé, rodiny, přátelé atd.), včas reagovat na nástup své nemoci. Je nutné konstatovat jen 

malou spolupráci mezi institucemi zabývajícími se zrakovými postiženími či poskytujícími 

služby pro zrakově postižené. Často je opomíjena důležitost mezioborové provázanosti 

odborných pracovníků.  

Z druhé strany lze organizacím, které poskytují služby pro zrakově postižené, 

doporučit, aby dávaly o sobě vědět nejen očním lékařům, ale i mezi širokou veřejnost. 

Větší informovanost mezi veřejností výrazně napomůže všem, kterým se zhoršuje zrak, 

i kdyby včasné kontaktování odborníků nemohlo pomoci zhoršování zraku odvrátit, vždy je 

lépe, prožívá-li postižený progresi své choroby v péči odborných pracovníků. Na ty se však 

bez podstatných informací a spolupráce mezi nimi obrátit ani nemůže. 

Z výzkumu dále plyne, že intaktní společnost je velmi proměnlivá, co se týče její 

schopnosti akceptovat zrakově postižené. Ti pak vnímají jako největší negativa svého 

postižení omezenou mobilitu a malé pracovní uplatnění. Zejména ohledně pracovního 

uplatnění nepomáhá intaktní společnost podle svých možností a i tomto případě by lepší 

osvěta mohla výrazně pomoci. 
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Přílohy 

Dotazník pro osoby s progresivní zrakovou vadou 

Záznamový list klienta: 

1. Jméno 

2. Příjmení 

3. Bydliště 

4. Datum narození, místo narození 

5. Povolání, zaměstnání vzdělání 

6. Pohlaví 

7. Primární (oční) diagnóza 

8. Sekundární diagnóza 

9. Ostatní diagnózy 

10. Rodinná anamnéza – oční zatížení v rodině, jiné diagnózy, dědičnost, jiná onemocnění 

u členů rodiny   

11. Osobní anamnéza – porod, závažná prodělaná onemocnění, doba vzniku,  

Praktická část dotazníku: 

1. Jaká je Vaše zraková vada a její stupeň, popřípadě stádium? 

2. Jaké subjektivní důsledky z toho pro Vás plynou?  

3. Kdy jste si poprvé uvědomil/a, že něco není v pořádku?  

4. Kdy došlo k potvrzení Vaší diagnózy a kde?(oční klinika) 

5. Vyhledal/a  jste odbornou pomoc při vyrovnání se a přijetí nově vzniklé role? 

6. Jak přijala nově vzniklou situaci rodina, příbuzní, přátelé, kolegové v práci? 

7. Pobíráte invalidní důchod a jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P? 

8. Využíváte sociální příspěvky (příspěvek na péči, mobilitu, kompenzační pomůcku či 

vodícího psa)( také možnost příspěvků od nadací)? 

9. Jak a kde jste se dozvěděl o možnostech rehabilitace a o institucích pro ZP? 
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10. Kontaktoval jste nějakou instituci pro ZP a jaké z nabízených služeb využíváte? 

11. Co Vám dělalo největší problémy? Uvedené položky, prosím, oznámkuj 1-5, 1 – 

nedělalo žádné problémy, 2 – s menšími obtížemi,3 – dělalo problémy, ale zvládl jsem 

to, 4 - dělalo mi velké problémy, 5 – dosud jsem to nezvládl 

- Akceptace Vaší diagnózy 

- Psychická adaptace na nově vzniklou situaci 

- Změna dosavadního životního stylu 

- Prostorová orientace a samostatný pohyb (chůze s bílou holí, příjmutí hole) 

- Sebeobslužné činnosti 

- Využití speciálních kompenzačních pomůcek (vyjmenujte jednotlivé Vámi používané 

pomůcky a ohodnoťte) 

- Pracovní uplatnění 

- Rekvalifikace 

- Nalezení dostatečných informací o institucích, poskytujících služby pro ZP 

- Nalezení dostatečných informací o právech ZP a o informacích, na co má ZP nárok 

12. Co Vám dělá největší problémy z výše uvedených oblastí, prosím, uveďte konkrétní 

příklady? 

13. Myslíte si, že se Vaše představy o životě před zjištěním zrakové vady liší od 

současných? 

14. Musel/a  jste hodně slevit ze svých nároků a vzdát se hodně věcí? 

15. Vykonáváte dosud stejné povolání nebo zvažujete rekvalifikaci, pokud ano, co chcete 

dělat? 

16. Jste spokojen/a se současnou nabídkou rekvalifikačních kurzů? 

17. Jaké kurzy Vám v současné nabídce chybí? 

18. Máte pocit, že žijete plnohodnotný a samostatný život? 

19. V čem vidíte největší omezení a co Vás naopak motivuje a žene vpřed? 

20.  Jaké máte plány a cíle do budoucna?  
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