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ABSTRAKT 

Ve své bakalá�ské práci se v�nuji psychosociální problematice osob se zrakovým postiže-

ním. 

V teoretické �ásti se zam��uji na anatomii a funkci oka, popisuji jednotlivé stupn� zrakové-

ho postižení, kvalitu života osob se zrakovým defektem a jejich vyrovnávání se s obtížnou 

životní situací. Dále se zabývám psychikou a sociálními pot�ebami takto postižených jedin-

c�, motivací pro život, možnostmi vzd�lávání, a také zvládáním b�žných denních �inností. 

Proto uvádím p�ehled kompenza�ních pom�cek pro zrakov� postižené. V praktické �ásti se 

zajímám o dostupnost a využití kompenza�ních pom�cek, následn� zpracovávám a vyhod-

nocuji údaje získané dotazníkovým šet�ením. 

 

Klí�ová slova: Zrakov� postižený, kompenza�ní pom�cky, organizace pro zrakov� postiže-

né, komunikace.   

 

ABSTRACT 

In my baccalaureate work I focused on the psychosocial problems in patiens coping with 

eye diseases. 

The written part of my thesis described the anatomical functions of the eye, different de-

grees of severity of eye diseases, the quality of lifestyle of individuals suffering from eye 

defects and the coping strategies used to deal with the consequences of eye disease. In addi-

tion I have explored how the visually impaired motivate themselves through informal edu-

cation and how they cope on a daily basis. In my work appears a list of apparatus to help 

the visually impaired. 

In the application of the theory I developed a questionaire to find out which apparatus the 

visually impaired use and their effectiveness. 

 

Keyword: A patient with eye diseases, apparatus to help the vissually impaired, an organi-

zation for patients coping with eye diseases, a communication.



Motto: 

„Správn� vidíme jen srdcem. Co je d�ležité, je o�ím neviditelné.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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ÚVOD 

Odhaduje se, že v �eské republice trpí t�žkým zrakovým postižením p�ibližn� sto tisíc lidí. 

Vedle lidí nevidomých, kte�í nevidí v�bec nebo tém�� nic, je tu i po�etná skupina slabozra-

kých. Za zmínku stojí fakt, že procento slabozrakých lidí v populaci se pr�b�žn� zvyšuje. 

Ur�itý podíl na tom má i prodlužování délky lidského života a také zachra	ování života 

nezralých, p�ed�asn� narozených d�tí. [10] 

Zrakov� postižní jsou zcela normální lidé. Stejn� jako jiní mají své p�ednosti i nedostatky, 

jsou schopni rozhodovat a jednat sami za sebe a žít plnohodnotný život. Najdou se však 

okamžiky, kdy tito lidé pot�ebují naši pomoc. 

Postižení zraku p�ináší do života takto handicapovaných lidí závažné komplikace. To, co je 

pro nás vidící zcela b�žné, m�že lidem se zrakovým defektem zp�sobit jisté p�ekážky. Ruku 

na srdce, ale kolik z nás si kdy uv�domilo, že problémem by mohlo být jen p�ejít ulici p�es 

p�echod, objednat si jídlo v restauraci, vybrat si tu správnou barvu halenky k sukni. Toto je 

jen neparný zlomek problém�, ale ne nep�ekonatelných. Existuje �ada organizací, které jsou 

zde k dispozici pro takto handicapované, a které jim nabízejí pomoc, jež vede ke zkvalitn�ní 

života. Také široká škála kompenza�ních pom�cek pro nevidomé a slabozraké, zlepšuje 

orientaci, samostatný pohyb nevidomých, usnad	uje práci v domácnosti, slouží k zábav� i 

pou�ení. Díky tomu všemu mohou zrakov� postižení žít opravdu naplno. Je však i na nás, 

b�žné ve�ejnosti, ale i zdravotnících, abychom se nau�ily správn� komunikovat s lidmi se 

zrakovým defektem. 

Myslím si, že d�ležitou roli hraje v život� také možnost kvalitního vzd�lání a uplatn�ní na 

trhu práce. Vyjímku netvo�í ani nevidomí, a proto jsem se ve své práci, alespo	 okrajov�, 

zmínila o tomto tématu. 

Cílem teoretické �ásti je tedy shrnout velmi obsáhlou problematiku lidí se zrakovým posti-

žením. Z toto široké celku jsem si pro zpracování své práce vybrala kompenza�ní pom�cky 

pro zrakov� postižené osoby.  

Chci v��it, že by poznatky z mé práce mohly vést k tomu, abychom se zamysleli, jakým zp�-

sobem bychom i my mohli p�isp�t ke zkvalitn�ní života osob se zrakovým postižením.       
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 ZRAKOVÝ SYSTÉM 

Zrakový systém �adíme mezi jeden z nejsložit�jších senzorických systém�.  

Lidské oko je velmi specializovaný orgán, p�izp�sobený k zachycování sv�tla a tím napo-

máhá k orientaci v prost�edí a umož	uje také registrovat psané informace. Nejvíce informa-

cí získá �lov�k práv� zrakem. Je to p�ibližn� 80 % všech informací. Tyto informace jsou 

získány prost�ednictvím sv�tla, elektromagnetického vln�ní, které p�edm�t vydává nebo se 

od n�j odráží. Dále jsou zpracovávány v mozku, kde je z nich vytvá�en obraz denního sv�t-

la. [12], [13] 

1.1 Anatomické uspo�ádání oka 

Orgánem zraku je oko. Je uloženo v dutin� nazývané o�nice. Nad horním okrajem o�nice je 

nado�nicový oblouk, jehož k�že je porostlá obo�ím. Tak je oko chrán�no proti potu a p�ed 

shora dopadajícími paprsky. Vp�edu je oko chrán�no pohyblivými ví�ky s �asami. Sliznice 

ví�ek p�echází ve velmi tenkou, jemnou a prokrvenou blanku, spojivku. Ta vystýlá vnit�ní 

plochu ví�ek. Odsud p�echází na p�ední �ást b�limy. 

O�i jsou trvale zvlh�ovány produkcí malého množství slz vytvá�eného v slzní žláze. Slzná 

žláza spolu se slzným vá�kem a slzovodem vytvá�í slzný aparát oka. Slzy krom� jiných látek 

obsahují lysozym, který má antibakteriální ú�inky. Slzná žláza je uložena zevn� pod stropem 

o�nice a má až 12 drobných vývod�, které ústí otv�rky na horní spojivkové klenb�. Slzy 

chrání oko p�ed vysycháním, zmír	ují t�ení ví�ek a ni�í mikroby. P�ebyte�né slzy odtékají 

slzným kanálkem do dutiny nosní. P�i plá�i nebo prudkém podrážd�ní p�etékají p�es okraje 

ví�ka ven. 

Okohybné svaly, ví�ka, spojivky a slzný aparát tvo�í dohromady p�ídatné orgány oka.  

St�na o�ní koule se skládá za t�í vrstev. Každá z t�chto vrstev má svou vlastní funkci. Jsou 

to b�lima (sclera), cévnatka (choroidea) a sítnice (retina). [1], [13]  

1.1.1 B�lima 

Zevní vrstva o�ní koule je z tuhého vaziva a chrání hluboké o�ní struktury. V p�ední �ásti je 

b�lima patrná jako o�ní b�lmo a je zde kryta pr�hlednou vazivovou strukturou, spojivkou. 
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Skléra v p�ední �ásti oka p�echází do rohovky (cornea), která je pr�hledná a umož	uje pr�-

chod sv�telných paprsk�. [1] 

1.1.2 Cévnatka 

Je st�ední vrstva o�ní koule, jež je velmi bohatá na cévy, nervová vlákna a pigmentové bu	-

ky. Cévnatka pokrývá v zadní �ásti oka skléru, a to od výstupu zrakového nervu, a p�echází 

do p�ední �ásti o�ní koule, kde tvo�í �asnaté t�leso (corpus ciliare) a duhovku (iris). 

Duhovka je pigmentová p�epážka ve tvaru mezikruží s otvorem uvnit�, ozna�ovaným jako 

zornice (pupila). Duhovka , která ur�uje barvu oka, obsahuje dva hladké svaly. Jsou to mu-

sculus dilator pupillae a musculus sphincter pupillae. Tyto svaly m�ní velikost zornice. Jedná 

se bu
 o její zúžení, ozna�ované jako mióza, anebo rozší�ení, což je mydriáza.  

�asnaté t�leso produkuje komorovou tekutinu a obsahuje hladký sval, musculus cilliaris. Na 

�asnatém t�lesa je zav�šena o�ní �o�ka a �asnaté t�leso umož	uje její zak�ivování, a tím její 

zaost�ování. [1], [13] 

1.1.3 Sítnice 

Vnit�ní vrstva o�ní koule je tvo�ena sítnicí a obsahuje sv�tlo�ivné bu	ky ozna�ované jako 

fotoreceptory. Ty�inky rozlišují intenzitu sv�tla a p�evažují v periferní �ásti sítnice. �ípky 

rozlišují barvy a jsou koncentrovány v zadní �ásti sítnice, v míst� žluté skvrny. [12] 

  

Dutina o�ní koule se �lení do komor. Mezi rohovkou a �o�kou je komorový prostor oka, 

jež duhovka rozd�luje neúpln� na p�ední a zadní komoru. P�ední o�ní komora se nachází 

mezi zadní plochou rohovky a p�ední plochou duhovky. Zadní komora je tvo�ena zadní plo-

chou duhovky a p�ední plochou �o�ky. Ob� komory vypl	uje komorová voda. Vnit�ní pro-

stor oka vypl	uje sklovitá, gelovitá, pr�hledná hmota, sklivec. [1] 

1.2 Fyziologie vid�ní 

Receptory pro zrak jsou uloženy v oku. Recep�ním orgánem zrakového vnímání je sítnice 

(retina). Je to tenká vrstva bun�k, jež vystýlá zadní o�ní koule. Na sítnici jsou p�ivád�ny 

zrakové podn�ty optickým aparátem oka. Tento optický aparát se skládá z rohovky, zornice 

a �o�ky. [12] 
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Rohovka je pr�hledná vrstva v p�ední �ásti o�ní koule. P�es rohovku se do oka dostávají 

sv�telné paprsky, které se zde ohýbají. Proces zaost�ování sv�tla na sítnici je dokon�en po-

mocí �o�ky, která je schopna m�nit sv�j tvar p�i zaost�ování blízkých p�edm�t�, nebo nao-

pak p�edm�t� v dálce. Tato schopnost �o�ky se nazývá akomodace �o�ky.  

Dalším podstatným �initelem ve fyziologii vid�ní je zornice. Zornice je kruhový otvor v ba-

revné duhovce. Velikost zornice se odvíjí od intenzity sv�tla, jež vstupuje do oka. Nejširší je 

za šera a nejužší za jasného sv�tla. Rozší�ená zornice umož	uje vstup velkého množství 

sv�telných paprsk�, zatímco zúžená zornice jejich vstup znesnad	uje.  

Vlastními sv�tlo�ivnými bu	kami, receptory, jsou ty�inky a �ípky. Tyto bu	ky se od sebe 

liší tvarem, po�tem, umíst�ním i citlivostí na sv�tlo. Ty�inky jsou rovné a tenké bu	ky rozli-

šující intenzitu sv�tla, což umož	uje vid�ní za šera. Jsou schopny rozlišovat pouze �ernou a 

bílou barvu a r�zné odstíny šedé. V p�evážné v�tšin� je najdeme v periferní �ásti sítnice. 

�ípky, naopak od ty�inek, fungují za denního sv�tla i p�i jasném um�lém osv�tlení. Mají 

klínovitý tvar a jsou siln�jší než ty�inky. �ípky rozlišují barvy a nejv�tší koncentraci t�chto 

bun�k najdeme ve st�edu sítnice, v míst� takzvané žluté skvrny (fovea centralis). Díky t�mto 

sv�tlo�ivným bu	kám, jsme schopni lépe vid�t detaily. [12] 

Barevné vid�ní vzniká mísením t�í základních barev, a to �ervené, zelené a modré. Tímto 

mísením se tvo�í ostatní barvy a jejich odstíny. D�ležitou fyzikální vlastností je vlnová délka, 

která je ukazatelem pro subjektivní zážitek z ur�ité barvy. Normální vid�ní tedy nazýváme 

jako trichromatické. Snížení citlivosti pro ur�itou barvu je ozna�ováno jako malie a výpadek 

citlivosti jako anopie. [13] 

1.3 Adaptace zraku, o�ní pohyby a ostrost vid�ní 

1.3.1 Adaptace zraku 

Fotochemické procesy citliv� reagují na zm�ny osv�tlení. Adaptace na sv�tlo je snížení sen-

zitivity zrakových receptor� p�i zm�n� osv�tlení od slabého k velmi jasnému. Probíhá nap�í-

klad ve chvíli, kdy vycházíme z kina na proslun�nou ulici. Podstatou sv�telné adaptace je 

relativn� rychlý posun od vid�ní zprost�edkovaného ty�inkami k vid�ní, jehož základem je 

stimulace �ípk�. Adaptace na tmu je naproti tomu výsledkem postupného zvyšování senziti-

vity zraku p�i snížení osv�tlení. Probíhá nap�íklad ve chvíli, kdy za slune�ného odpoledne 
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vcházíme do tmavé místnosti. Její podstatou je relativn� pomalý posun od vid�ní na základ� 

drážd�ní �ípk� k ty�inkovému vid�ní. [12] 

„Adapta�ní procesy se podílejí na vzniku tvz. paobraz�, což je senzorický fenomén, k n�-

muž dochází p�i stimulaci r�zných oblastí sítnice. Nap�íklad díváme-li se asi 15 sekund 

up�en� na tmavý kruh a pak p�esuneme o�i na bílou plochu, vnímáme následný obraz jako 

šedý. Jeho vznik lze vysv�tlit p�izp�sobením se zrakových receptor� sv�tlým a tmavým 

podn�t�m. Ty oblasti, které sledovaly bílé �ásti obrazce, se adaptovaly na sv�tlo (jejich sen-

zitivita se snížila), zatímco citlivost oblastí, které sledovaly tmavý kruh, se zvýšila. Vznik 

následného paobrazu p�i pohledu na bílou plochu je d�sledkem momentální rozdílné senziti-

vity r�zných �ástí sítnice, která ovšem rychle odeznívá.“1 

1.3.2 O�ní pohyby a ostrost vid�ní 

Základní podmínkou z�etelného vnímání je to, aby co nejvíce sv�tla dopadalo na žlutou 

skvrnu. Chceme-li p�edm�t vid�t skute�n� jasn�, musíme pomocí okohybných sval� p�ejíž-

d�t o�ima po povrchu p�edm�tu. Díky t�mto pohyb�m se vizuální podn�ty p�esouvají na  

sv�ží �ást sítnice, takže nedochází k p�etížení n�které skupiny receptor�. Tím je zachována 

ostrost a jasné vid�ní. [12] 

Otá�ivé pohyby o�í jsou zajišt�ny šesti okohybnými svaly upínajících se na skléru. �ty�i z 

t�chto sval� jsou p�ímé svaly, jež za�ínají ze spole�ného za�átku v zadní �ásti o�nice, který 

má tvar vazivového prstence. Svaly sm��ují dop�edu a upínají se za p�echodem rohovky za 

skléru. Další dva okohybné svaly se ozna�ují jako svaly šikmé. Svaly o�ní koule se d�lí do 

t�í skupin. Jsou to svaly uvnit� o�ní koule, svaly ví�ek a okohybné svaly zajiš�ující rota�ní 

pohyby oka v o�nici. [1] 

Kontrakce, neboli stahy okohybných sval� jsou �ízeny hlavovými nervy a uplat	ují se p�i 

nich zejména nervus trochlearis, nervus oculomotoricus a nervus abducens. Výsledkem je-

jich �innosti je nastavení oka k optimálnímu zachycení pozorovaného p�edm�tu. Protože 

pohyby obou o�í jsou sdružené a koordinované, musí být �innost okohybných sval� organi-

                                                

 

1 PLHÁKOVÁ, A. U�ebnice obecné psychologie, s.  110. 
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zována složitým mechanismem. O�ní pohyby jsou zpravidla výsledkem sou�asné a koordi-

nované aktivity n�kolika sval�. [1] 

O�ní koule spolu s okohybnými svaly jsou inervovány n�kolika nervy a vstupují do nich 

cévy. Nervy zásobující oko vstupují do o�nice v její zadní �ásti. Zrakový nerv, nervus op-

ticus, vede zrakové signály za sítnice do mozku. Z orbity vystupuje p�es canalis opticus. 

�ást vláken zrakového nervu se k�íží v chiasma opticum a �ást pokra�uje nezk�ížen� jako 

tractus opticus. K�íží se pouze vlákna z mediálních polovin sítnice, zachycující obrazy vn�j-

ších polovin zorného pole, kdežto z laterálních polovin se obrazy vnit�ní �ásti zorného pole 

v chiasma opticum pouze ohýbají a pokra�ují nezk�ížen�. Do levé hemisféry mozku se pro-

mítají obrazy z levých polovin sítnice, tj. z pravé poloviny zorného pole. U pravé hemisféry 

je tomu p�esn� naopak. [13] 
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2 PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA ZRAKOV� 

POSTIŽENÝCH  

2.1 Charakteristika �lov�ka se zrakovým postižením 

Zrakovým postižením rozumíme víc, než p�edstavuje pouhé poškození anatomických struk-

tur a poruchy funkcí zrakového analyzátoru. Jde tedy o situaci, kdy se toto poškození pro-

mítá ve všech oblastech ur�ujících kvalitu života �lov�ka. Jsou to p�edevším schopnosti a 

vlastnosti, citový život a procesy, kterými se �lov�k p�izp�sobuje kulturnímu, sociálnímu, 

výchovnému a pracovnímu prost�edí. Zrakové postižení ovšem ovliv	uje �lov�ka také v 

jeho jednání a konání. [6] 

Z uvedeného vyplývá, že poškození zraku a poruchy vid�ní se negativn� promítají v b�žném 

život� �lov�ka. Struktury, jež jsou tímto ovlivn�ny, jsou snížení citlivosti na zrakové podn�-

ty, zvýšení reak�ních �as�, prodloužení pr�b�hu proces� poznávání, neúplnost proces� a 

výsledk� poznávání, informa�ní deficit a senzorická deprivace zrakov� postižených, snížená 

adaptabilita na r�zná prost�edí, snížená výkonnost v r�zných aktivitách, snížená míra 

sob�sta�nosti, zvýšená míra specifických pot�eb umož	ujících vyrovnávat nedostatky vyvo-

lané poškozením zraku a poruchou vid�ní, zvýšená míra podpory psychosociální, kulturní, 

eduka�ní, materiální, technické a finan�ní, zvýšená míra sociáln� právní ochrany. Každého 

jedince lze charakterizovat podle velkého množství hledisek. Z toho vyplývá, že na sv�t� 

nejsou dva totožní jedinci. To, že má n�kdo špatný zrak je pouze jedním, nikoli však jedi-

ným ukazatelem, kterým lze charakterizovat zrakov� postiženého �lov�ka. Jak už jsem 

uvedla v p�edchozím odstavci, je nutno se zam��it i na to, jak je �lov�k schopen reagovat na 

situace v b�žném denním život�, jak se vypo�ádává v život� s postižením zraku, jak zvládá 

ur�ité �innosti, jak je schopen být samostatný a jakou pot�ebuje pomoc. [6] 

Zrakov� postižený �lov�k je hlavn� �lov�k. Je d�ležité ho také tak vnímat. Schindler a Pe-

šák ve svém pojednání �íkají: „Samotný fakt, že nevidí, znamená jen to, že n�které v�ci musí 

d�lat jinými zp�soby než ostatní, ale není proto lepší nebo horší.“  

2.2 Klasifikace zrakov� postižených 

Zrakov� postižení, neboli osoby se zrakovým postižením jsou lidé s r�znými druhy a stupni 

snížených zrakových schopností. V užším slova smyslu se dá �íct, že u t�chto lidí zrakové 
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postižení n�jakým zp�sobem ovliv	uje �innosti v b�žném život� a pouhá korekce brýlemi 

nebo kontaktními �o�kami je v tomto p�ípad� nedosta�ující. �adí se sem tedy lidé s t�žkým 

zrakovým postižením.  [16] 

V odstavci Charakteristika �lov�ka se zrakovým postižením, jsem vyjmenovala oblasti živo-

ta, ve kterých �lov�k s t�žkým zrakovým postižením pot�ebuje ur�itou pomoc z okolí. Jedná 

se o psychosociální, kulturní, eduka�ní, materiáln� technické, finan�ní. Negativní charakter 

tak zpravidla vyjad�uje znevýhodn�ní, ur�itý handicap. Proto se také v sou�asné dob� m�-

žeme setkat s ozna�ením zrakov� handicapovaní (ZH), jež stojí na stejné úrovni jako ozna-

�ení zrakov� postižení (ZP). [6] 

Diferenciací zrakov� postiženích se rozumí rozd�lení t�chto osob do jednotlivých skupin 

podle základních spole�ných znak�. Odvíjí se p�edevším od toho, co v danou chvíli posuzu-

jeme. Podle Sv�tové zdravotnické organizace, bychom mohli zrakové postižení rozd�lit do 

p�ti základních skupin. Jsou to : 

1. St�ední slabozrakost 

2. Silná slabozrakost 

3. T�žce slabý zrak 

4. Praktická nevidomost 

5. Úplná nevidomost 

Tato klasifikace se odvíjí  hlavn� od posuzování ostrosti vid�ní a rozsahu zorného pole. Ne 

vždy je toto kritérium dosta�ující a je nutné zkoumat další zrakové funkce. Za zmínku stojí 

hlavn� citlivost (sv�tloplachost), schopnost rozlišovat barvy, schopnost lokalizovat p�edm�-

ty, fixovat p�edm�ty, sledovat jejich pohyb. [16] 

Podle stupn� postižení se rozlišují �ty�i základní skupiny: 

1. Osoby nevidomé  

2. Osoby se zbytky zraku 

3. Osoby slabozraké (t�žce, st�edn�, lehce) 

4. Osoby s poruchami binokulárního vid�ní (tupozrací, šilhaví, jednoocí) 

Dalším kritériem pro diferenciaci zrakov� postižených je doba vzniku defektu: 
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1. Vrozené (kongenitální) 

2. Získané (postnatální, juvenilní, senilní) 

Etiologické hledisko rozlišuje zrakov� postižené osoby s poruchou: 

1. Orgánovou 

2. Funk�ní 

Posledním hlediskem je trvání vady: 

1. S krátkodobým trváním (akutním) 

2. S dlouhodobým trváním (chronickým, progresivním) 

3. S opakujícím se (recidivujícím) zrakovým postižením [6], [9] 

2.2.1 Osoby nevidomé 

Tato kategorie zahrnuje d�ti, mládež i dosp�lé, jež mají zrakové vnímání na stupni nevido-

mosti. Slepota (amaurosa) se b�žn� definuje jako úplná ztráta zrakového vnímání. Slepota 

však není u všech jedinc� stejná a dá se d�lit na totální slepotu, kdy je úplná ztráta vid�ní a 

praktickou slepotu, kdy je zachován alespo	 �áste�ný sv�tlocit. Ke slepot� se také váže 

d�lení zrakového postižení dle doby vzniku, takže se jedná bu
 o slepotu vrozenou �i zís-

kanou. Nej�ast�jšími p�í�inami vrozené slepoty jsou d�di�nost, porušení plodu v dob� t�ho-

tenství, infek�ní choroby matky v dob� gravidity – rubeola, syfilis. Získaná slepota vzniká 

jako d�sledek porušení zrakového analyzátoru, poruch CNS, komplikací infek�ních chorob, 

meningitidy, otrav, poleptání �i popálení oka. 

U nevidomých osob se d�sledky slepoty projevují nejen v nemožnosti využívat zrakový ana-

lyzátor, ale zt�žují mu orientaci v prostoru, samostatný pohyb, omezují pracovní uplatn�ní a 

nevidomé osoby mají �asto zkreslené p�edstavy o okolním sv�t�. Do ur�ité míry lze tyto 

nedostatky kompenzovat nejvíce sluchem a hmatem, dále také �ichem a chutí. Díky sluchu 

nevidomé osoby rozvíjejí �e�, myšlení, pam��. Je nutné spojení sluchu s hmatem, který 

umož	uje získávání informací o vlastnostech p�edm�tu, jeho umíst�ní v prostoru. 

U jedinc�, kdy vznikla slepota až v pr�b�hu života, znamená ztráta zraku vytržení z b�žné-

ho života a �asto také z pracovního procesu. D�sledkem je zm�na celé osobnosti, ztráta 

orienta�ních schopností, zm�ny v grafickém projevu a zm�ny v pracovním uplatn�ní. P�i 
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práci s t�mito lidmi se klade d�raz na psychorehabilitaci, výcvik náhradních smysl�, nácvik 

Braillova písma, pracovní rekvalifikace, nácvik orientace v prostoru a ch�ze s bílou holí. Je 

d�ležité také spole�enské a kulturní vyžití. [8], [9] 

2.2.2 Osoby se zbytky zraku 

Tak jako p�edcházející kategorie, i sem �adíme všechny v�kové skupiny, od d�tí po dosp�lé. 

Tato kategorie se nachází na hranici mezi osobami slabozrakými a nevidomými. U nás byly 

osoby se zbytky zraku d�íve ozna�ovány jako �áste�n� vidící, t�žce slabozrací, osoby s 

praktickou slepotou. Stejn� jako u nevidomých jedinc� i zde jsou p�í�iny postižení vrozené 

�i získané. Zbytky zraku nejsou v tomto p�ípad� pouze stacionárního charakteru, ale v pr�-

b�hu života m�že docházet ke zlepšení nebo naopak ke zhoršení zrakových funkcí. 

D�sledkem postižení je stejn� jako v p�edcházejícím p�ípad� celá �ada zm�n, jež se dotýkají 

celé osobnosti postiženého. Jedná se o snížení až ztrátu orienta�ních schopností, mylné nebo 

zkreslené p�edstavy o p�edm�tech a okolí, snížení grafických schopností a omezení v pra-

covním procesu. Pro zp�tné za�len�ní do spole�nosti je nutné plné využití a rozvíjení zrako-

vých schopností, kdy se za pomoci korela�ních prost�edk� využívá �ernotisk, ale zárove	 se 

u�í Braillovo písmo. Výcvik Braillova písma u d�tí probíhá již v mate�ských školách. D�tem 

k nácviku slouží speciální slabiká�e, obrázkové nebo s textem, kdy jsou jednotlivé body vy-

stouplé a dít� cvi�í hmat. Další pom�ckou pro nácvik bodového písma je kostka. Ta slouží i 

p�i nácviku u dosp�lých. Je tedy t�eba rozvíjet nejen zrakové schopnosti, ale také vést ke 

správnému používání speciálních technických pom�cek, hlavn� optických. [8], [9]    

2.2.3 Osoby slabozraké 

Kategorie d�tí, mládeže a dosp�lých, kte�í mají postiženo zrakové vnímání na stupni slabo-

zrakosti. Slabozrakost se nedá jednotn� vymezit. Auto�i odborné literatury se r�zní v defini-

cích slabozrakosti, ale v�tšina vychází z charakteristiky zrakové ostrosti, ale musí se p�ihlí-

žet také na zorné pole, zraková ostrost do blízka, citlivost (sv�tloplachost), schopnost rozli-

šovat barvy, schopnost lokalizovat p�edm�ty, fixovat p�edm�ty, sledovat jejich pohyb, inte-

lekt a další. Obecn� lze �íct, že slabozrací lidé mají sníženu zrakovou ostrost obou o�í, a to i 

s optimální brýlovou korekcí. Postižení je takového rozsahu, že postiženému �iní obtíže v 

b�žném život�. Jedná se o vadu orgánovou a neodstranitelnou. Poškození se m�že vztaho-

vat na vnit�ní i vn�jší oko, zrakové dráhy, ale i zrakové centrum. Vada m�že být vrozená �i 
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získaná, stacionárního �i progresivního charakteru. Mezi stupn� postižení se zahrnují lehké, 

st�ední i t�žké formy. 

Schopnost osob s touto vadou za�lenit se do chodu spole�nosti se �asto odvíjí od zrakové-

ho defektu, intelektu a �adou jiných vlastností a schopností postiženého jedince. U slabozra-

kých osob nejsou d�sledky poškození tak patrné jako u p�edcházejících dvou kategorií, ale 

op�t se omezují zrakové schopnosti, vytvá�í se zkreslené p�edstavy a díky postižení zraku 

nemožnosti bez problém� �íst b�žný tisk. Ke korekci zraku se používají nejr�zn�jší optické 

pom�cky od b�žných brýlí, p�es dalekohledové brýle až po r�zné druhy lup. Lidé s tímto 

postižením jsou nuceni dodržovat zásady zrakové hygieny, aby nedocházelo ke zhoršování 

stavu. Kv�li narušené orientaci v prostoru se zam��ujeme u t�chto osob také na výuku pro-

storové orientace a samostatného pohybu. Tuto vadu lze také kompenzovat zbylými smysly, 

které je nutno cvi�it. [8], [9]     

2.2.4 Osoby tupozraké a šilhavé 

Op�t kategorie všech v�kových skupin, které mají �áste�n� omezené zrakové funkce, ob-

vykle jednoho oka. 

Tupozrakost (amblyopie) je funk�ní vada, kdy se jedná o snížení zrakové ostrosti v�tšinou 

jednoho oka, jež je d�sledkem útlumu zrakového vnímání. Stupe	 postižení se liší a v nej-

t�žších p�ípadech je až na hranici slepoty. „Z fyziologického a psychologického hlediska jde 

o nedostate�né rozvinutí binokulárního vid�ní, které je zp�sobeno rozdílem ve zrakové ost-

rosti pravého a levého oka. Na základ� r�zné ostrosti tupozraký jedinec preferuje obrázek 

oka s lepší zrakovou ostrostí a potla�uje obrázek h��e vidícího oka. Tupozrakost vzniká 

oby�ejn� v útlém v�ku.“2  

Šilhání (strabismus) je porucha rovnovážného ústrojí o�í. „Osy o�í nejsou rovnob�žné, ob-

rázky v pravém a levém oku nevznikají na stejném míst� na sítnici a nemohou tedy splynout, 

ale vznikne takto dvojitý obrázek (diplopie). Toto dvojité vid�ní p�sobí rušiv�, a proto je 

jeden z obrázk� op�t potla�en. Oko se takto postupn� m�že stát tupozrakým.“3 P�í�iny jsou 

                                                

 

2 LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie I., s. 21. 

3 LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie I., s. 22. 
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r�zné, od obrny okohybných sval�, po poruchy v oblasti zrakových nerv�. Ve v�tšin� p�í-

pad� jdou ob� tyto poruchy odstranit �i zmírnit. Potíže spojené s t�mito defekty se promítají 

v pomalejší reakci na zrakové podn�ty, v porušeném vnímání prostorových vztah�. �tení 

zp�sobuje rychlejší únavu a slzení o�í a objevují se potíže s psaním. [8], [9]   

2.2.5 Osoby s kombinovanými vadami 

Skupina osob, u nichž se zrakové postižení vyskytuje spole�n� ješt� s jiným defektem. V 

sou�asnosti se také m�žeme setkat s termínem osoby se sdruženými defekty �i osoby s více-

násobným postižením. 

Vada zraku se kombinuje s psychickými, nervovými, sluchovými, �e�ovými i t�lesnými po-

ruchami na nejr�zn�jším stupni. Mohou být vrozené nebo získané. Nej�ast�ji se vyskytující 

kombinací je postižení zraku a sluchu. Musíme rozlišovat p�ípady, kdy jde o osoby s vroze-

nou hluchotou a získanou slepotou, tedy hluchoslepé, a p�ípady vrozené slepoty a získané 

hluchoty, kdy jsou jedinci ozna�ováni jako slepohluší. Velmi �asto jsou takto postižení lidé i 

n�mí. Potom mluvíme o slepohluchon�mot�. Základem práce s lidmi s t�mito postiženími je 

zvládnutí posunk� a gest. Po jejich zvládnutí se p�echází na dotekovou abecedu a slepohlu-

chon�mý se u�í psát a �íst pomocí Braillovy abecedy. Pokud jde o kombinace vady zraku s 

�e�í je d�ležitá i pomoc logopeda. Mén� �asto se vyskytují kombinace s t�lesným postiže-

ním. U všech kombinací je však d�ležitá snaha o za�azení do spole�nosti. [9]  

Pomoc zrakov� postiženým zajiš�ují organizace pro zrakov� postižené. Nejrozší�en�jší a 

široké ve�ejnosti asi nejznám�jší jsou TyfloCentra, TyfloServisy a Sjednocená organizace 

slabozrakých a nevidomých SONS. Existuje však i �ada dalších, které jsou však již známy 

hlavn� zrakov� postiženým. Uvedu nap�. Výcvikové st�edisko vodících ps� VSVP Jinonice, 

Kafira, Okamžik, Rekrea�ní st�edisko D�dina, zvukové knihovny, Tyflopom�cky.  

První jmenované organizace se zam��ují na širokou oblast pomoci zrakov� postiženým. 

Klient�m slouží k výuce prostorové orientace, nácviku ch�ze s bílou holí, nácvik sebeobslu-

hy v b�žných denních �innostech, pomoc s odstra	ováním bariér, u�í klienty pracovat s po-

�íta�em, je zde možnost poradenství v oblasti specifických služeb pro zrakov� postižené, 

p�ed�itatelská služba, pr�vodcovská služba, osobní asistence, sociální rehabilitace, organi-

zace po�ádají poznávací a rekrea�ní zájezdy. Pracovníci organizací pomáhají klient�m s vý-

b�rem a nákupem kompenza�ních pom�cek a zárove	 u�í jak s danou pom�ckou zacházet. 
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V organizacích pro ZP mohou klienti také trávit sv�j volný �as se stejn� postiženými lidmi a 

využívat �adu aktivit, které jim organizace nabídnou. Organizace také vydávají �asopisy, 

brožury a informa�ní zpravodaje pro své klienty. Za zmínku stojí nap�.Zora nebo Majá�ek. 

Toto je jen malý vý�et služeb pro zrakov� postižené spoluob�any.  

Organizace pro zrakov� postižené fungují po celém území �eské republiky. Najdeme je 

snad ve všech v�tších m�stech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Olomouc, Hradec 

Králové, Jihlava, Pardubice, Plze	, Ústí nad Labem, �eské Bud�jovice, Zlín. Všechny orga-

nizace a pot�ebné informace o �innosti t�chto organizací najdou zrakov� postižení na inter-

netových stánkách www.sons.cz nebo www.tyfloservis.cz.     

2.3 Kvalita života zrakov� postižených a vyrovnání se s t�žkou životní 

situací  

V�dní obor, jež se zabývá zrakov� handicapovaným �lov�k je tyflologie. Její nedílnou sou-

�ástí jsou otázky utvá�ení osobnosti zrakov� handicapovaného, a také se zabývá kvalitou 

jeho života. [6], [7] 

„Pojem kvalita života m�žeme všeobecn� chápat jako úrove	 fyzických, psychických a soci-

álních aktivit �lov�ka ve vztahu k jeho ekosystému. Týká se to hlavn� napln�ní životních 

pot�eb a spokojenosti v život�.“4  

„Kvality života p�edstavují velmi rozsáhlou skupinu �initel�, které umož	ují všem lidem s 

handicapem, a� už t�lesným nebo smyslovým, žít v prost�edí inaktní spole�nosti, tj. integro-

van�, ale také v prost�edí minoritní kultury specificky uzp�sobené pro život handicapova-

ných p�íslušné skupiny, tj. segregovan�. Tyto �initele rozd�lujeme na dv� velké skupiny: 

vnit�ní a vn�jší. K vnit�ním �initel�m, vytvá�ejícím zm�ny v kvalitách života postižených, 

pat�í jejich somatická a psychická výbava, alternovaná defektem, poruchou nebo postiže-

ním. Z toho hlediska nás zajímá vše, co podmi	uje rozvoj a integritu osobnosti handicapo-

vaného. Vn�jší �initelé kvalit života handicapovaných p�edstavují podmínky jejich existence 

                                                

 

4 JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika, s. 81. 
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v oblastech p�írodn� ekologických, spole�ensko-kulturních, výchovn� vzd�lávacích, pra-

covních a ekonomických, materiáln� technických.“5  

D�ležitost posuzování kvality života spo�ívá v tom, že je nám schopna pomoci odhalit cel-

kový vliv  postižení na život jednotlivých osob. Vymezuje cíle a úkoly na pozitivní zm�ny 

kvality života. Má sv�j podíl na odhalování vlivu diagnostických, terapeutických, rehabili-

ta�ních, pedagogických, pracovních a sociálních zásah� na postiženého a jeho život. Po 

provedení t�chto zásah�, umož	uje hodnocení efektivity uplatn�ných intervencí. [6] 

„Údaje a výpov�di o kvalitách života handicapovaného se snažíme získat nejenom od n�j, 

ale také od všech kte�í s ním p�icházejí do styku.“6 P�i formulování jednotlivých úkol�, které 

by mohly pozitivn� ovlivnit kvalitu života se nespoléháme pouze na výpov�di zú�astn�ných, 

ale i na šet�ení objektivního charakteru. K hodnocení kvality života se n�kdy používá �ty�i-

ceti položková stupnice, na základ� níž byl sestaven dotazník  Olsona a Barnese. Otázky v 

tomto dotazníku se týkají spokojenosti v život� a jsou zam��eny na všechny složky kvality 

života (fyzické, psychické, sociální, spirituální). [5], [6] 

Trvalé smyslové postižení zp�sobuje zm�nu kvality života a p�edstavuje zát�žovou situaci 

vysokého stupn�. U každého �lov�ka m�že probíhat proces vyrovnání se s t�žkou životní 

situací jinak. Postižní na �lov�ka p�sobí podle toho, jak své postižení prožívá, jaké zvolí 

zp�soby �ešení této situace a jakým zp�sobem je ovliv	ována jeho osobnost. Jsou známy 

techniky, kterými se �lov�k vyrovnává s t�žkou životní situací. V�tšina technik je odvozena 

od dvou základních reakcí, a to agrese a úniku. [15] 

Agresivita se projevuje ve form� p�ímého agresivního �ešení (fyzické napadání), verbální 

agrese (nadávky, urážky, ironie), �i p�enášení agresivity na jiné objekty (ni�ení cizích v�cí). 

Mezi agresivní techniky m�žeme také za�adit upoutávání pozornosti, negativismus, hledání 

viníka nebo identifikace se siln�jší osobou nebo skupinou. U zrakov� postižených se vysky-

tuje i aktivní �ešení náro�né životní situace. Je to tvz. kompenzace. Technika, která pomáhá 

                                                

 

5 JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika, s. 81. 

6 JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika, s. 82. 
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�lov�ku vyrovnat deficit v jedné oblasti zvýšenou výkonností v oblasti druhé. Vynikající 

sluch a muzikálnost u zrakov� postižených. 

Únikové metody �ešení náro�ných situací m�žeme charakterizovat jako rezignaci na dosa-

žení cíle. �adíme sem izolaci, kdy se jedinec straní okolí. Dále je to únik do nemoci, racio-

nalizace, p�i které si racionáln� vysv�tlujeme nedosažení cíle. Mezi únikové metody se dá 

v�lenit také regrese, což je návrat na nižší vývojovou úrove	 chování, a to zpravidla tako-

vou, kdy byly pln� uspokojeny všechny pot�eby jedince. Poslední únikovou metodou je po-

p�ení nebo potla�ení ve vztahu k vlastnímu postižení. Tato techniky vlastn� umožní nep�i-

pustit sob� samému existenci obtíží. 

Jednotn� nelze techniky hodnotit jako špatné �i dobré východisko ze situace postiženého. Je 

nutné se zajímat o osobnost postiženého, zp�soby chování, rysy osobnosti a výsledky tech-

nik �ešení životní situace. [15] 

Používání kompenza�ních pom�cek snad do jisté míry m�že zlepšit kvalitu života zrakov� 

postižených. Díky po�íta��m, diktafon�m, hlasovým za�ízením, Pichtov� psacímu stroji, 

Pražské tabulce a jiným pom�ckám jsou lidé schopni komunikovat se svým okolím, d�ti a 

mladí lidé studovat, za�adit se do pracovního procesu a být i jinak aktivní. Existuje �ada 

pom�cek jež usnad	ují jedinci orientaci v prostoru a samostatný pohyb bez v�tší závislosti 

na okolí. Nejen ženy využijí mnoho pom�cek pro domácnost. Díky nim jsou schopny va�it, 

prát, žehlit, šít. Slouží jim k tomu ozvu�ené váhy do kuchyn�, indikátory hladiny, odd�lova-

�e vajec, násypky, kolí�ky na uzav�ení otev�ených sá�k�, ozvu�ené �asové p�ístroje, fixy na 

ozna�ování ko�enek, speciáln� upravené krej�ovské metry (prošité, d�ev�né se znaky), jehly 

a mnoho jiných pom�cek. Ve volných chvílích si zrakov� postižení mohou zahrát piškvorky, 

domino, mlýn, šachy a to vše samoz�ejm� v pot�ebné velikosti a s nutným ozna�ením.     

2.4 Chování, motivace, pot�eby, zájmy zrakov� postižených 

Jak už jsem uvedla v odstavci Charakteristika �lov�ka se zrakovým postižením, na formo-

vání osobnosti se podílí �ada �initel�. Obecn� je lze rozd�lit na podmínky vn�jší a vnit�ní 

podmínky. K vnit�ním podmínkám pat�í somatické a psychické podmínky jedince, vn�jší 

podmínky lze celkov� pojmout jako prost�edí, v n�mž se �lov�k pohybuje. Je to prost�edí 

p�írodn� ekologické, materiáln� technické, kulturn� spole�enské, pracovní a v neposlední 

�ad� výchovn� vzd�lávací.  
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„Poran�ní nebo invalidita, zvlášt� jsou-li p�itom viditeln� postiženy pohybové nebo smyslo-

vé funkce nebo i t�lesný zjev, vedou mnohdy k intenzivním úzkostem a stres�m ohrožující 

práv� zdravé utvá�ení identity.“7 

Rozvoj osobnosti je tedy podmi	ován st�etem s prost�edím. Reakce �lov�ka na zm�ny pro-

st�edí se ozna�ují jako chování. „Chování je projev p�izp�sobení organismu nebo osobnosti 

podmínkám p�ítomným i budoucím, není to tak jenom mechanická reakce na aktuáln� p�so-

bící podn�t, chování m�že být vyvoláno i vzpomínkou na minulost nebo anticipací budouc-

nosti.“8 Hybnou silou chování je motivace. „Motivaci lze definovat jako souhrn všech intra-

psychických dynamických sil neboli motiv�, které zpravidla aktivizují a organizují chování i 

prožívání s cílem zm�nit existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout n��eho pozitivní-

ho.“9 Podkladem vzniku motivace je úsilí o rovnováhu s prost�edím. Proces motivace má 

dv� složky. První složka je dynamogenní, jež aktivizuje jedince a druhá je složka instrumen-

tální, zam��ující �innost �lov�ka k ur�itému cíli. „Cílem nebo motivem pro chování indivi-

dua se stává to, co je hodnotné a hodnotou je to, co vede k uspokojování pot�eby.“10  

„Pot�eby jsou složitými psychickými stavy, které souvisejí s biologií organismu, ale také se 

spole�ensko-kulturní a pracovní existencí �lov�ka. �lov�k má oproti zví�at�m množství 

pot�eb vyplývající z kulturního prost�edí, jež vytvo�il a v n�mž žije, i z podmínek individuál-

ní existence.“11 Pot�eby se dají d�lit ze dvou základních hledisek. Prvním hlediskem je d�lení 

dle významu pro život, kam pat�í pot�eby primární, jako jsou potravy, vody, dojm�, spánku, 

bd�ní, �innosti, defekace, tepla, sexuality, polohy, informace a pot�eby sekundární, které 

vedou k bohatšímu a p�íjemn�jšímu životu. U každého jedince se pak na základ� v�le, moti-

vace a schopností vytvá�í hodnotová hierarchie, stupnice d�ležitosti životních hodnot. Tato 

hodnotová orientace je zcela individuální a soulad mezi hodnotovou orientací a jejím napl-

n�ním �iní �lov�ka spokojeným, klidným a š�astným. Druhým velkým hlediskem je d�lení 

                                                

 

7 MAT�J�EK, Z. Psychologie nemocných a zdravotn� postižených d�tí, s. 19 – 21. 

8 JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika, s. 87.  

9 PLHÁKOVÁ, A. U�ebnice obecné psychologie, s. 319.  

10 JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika, s. 87.  

11 JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika, s. 87. 
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pot�eb vyplývajících z obsahu. Pat�í  sem �ty�i velké skupiny pot�eb, a to pot�eby fyziolo-

gické, psychické, sociální a spirituální. Handicapovaní, v našem p�ípad� hlavn� zrakov�, 

usilují zadaptovat se na prost�edí, na vlastní kulturu, kompenzaci handicapu a snahu za�adit 

se do normáln� fungující spole�nosti. Proto je nutné pochopit jaké jsou skute�né pot�eby 

handicapovaného �lov�ka. To je d�ležité pro jejich pot�ebu integrace do spole�nosti. [5], 

[12] 

Jak ve své knize popisuje Jesenský, zrakov� postižení d�lí pot�eby dle d�ležitosti takto: Ja-

ko nejvyšší frekvenci specifických pot�eb uvádí sociální rehabilitaci, pracovní rehabilitaci a 

uplatn�ní psychorehabilitace, vzd�lání a výchovu, spol�ování se stejn� postiženými, citové 

využití a uspokojenost, informovanost, životní jistoty, samostatnost a nezávislost, protetika 

a kompenza�ní pom�cky, zvýšení životních náklad�, pot�eba životního partnera, kulturní a 

estetické vyžití, právní a sociální pomoc. Jako zvýšenou frekvenci specifických pot�eb uvádí 

technické úpravy vn�jšího prost�edí úpravu režimu a životosprávy a rekreaci, t�lovýchovu a 

sport. Normální frekvence specifických pot�eb jsou pak sexualita, lé�ení a represivní opat�e-

ní. I tady platí, že �ím je osobnost �lov�ka vysp�lejší, tím je rozvinut�jší jeho pot�eba ve 

vyšších hodnotách. [5] 

„S pot�ebami jsou spojeny zájmy. Zájem je schopnost trvalejšího zam��ení, soust�ed�ní na 

ur�itou �innost a pot�ebu s výrazným emo�ním doprovodem; stimuluje pam��, myšlení, v�li 

aj. psychické procesy; lidé se svými zájmy výrazn� liší, a to nejen jejich zam��ením, ale i 

vytrvalostí, hloubkou, ší�kou, intenzitou a hodnotou.“12  

2.5 Úloha rodiny a nejbližšího sociálního prost�edí 

„Rodina je sice malou, ale zcela specifickou sociální skupinou osob spojenou svazky man-

želství, krve nebo adopce, která spolu bydlí. Vztahy uvnit� skupiny se zpravidla vytvá�ejí 

podle spole�ensky uznané a ur�ené d�lby rolí a podle spole�ensky významného vzorce úko-

l�.“13 

                                                

 

12 JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika, s. 90. 

13 STA�KOVÁ, M. Základy teorie ošet�ovatelství, s. 67. 
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Ur�ité postižení vždy zasáhne celou rodinu, ne jen �lov�ka samotného. Jedinec v�tšinou 

hledá v této obtížné situaci pomoc svých blízkých. V�tšina p�íbuzných má zájem na zlepšení 

kvality života handicapovaného. [14]  

U nevidomých d�tí, závisí celkový vývoj dít�te na chování rodi��. Chování rodi�� k nevi-

domému dít�ti je dáno tím, jaký k n�mu mají vztah. Není snadné a jednoduché si najít ten 

správný vtah. V praxi se m�žeme setkat se vztahem p�ehnan� ochranitelským, jež se proje-

vuje p�emršt�ným strachem o dít�. Vztahem nevhodn� náro�ným, kdy rodi�e necht�jí brát v 

potaz, že je jejich dít� nevidomé a kladou na n�j p�ehnané nároky. A vztahem p�im��eným k 

vad� dít�te. Rodi�e se snaží pochopit a porozum�t specifickým pot�ebám dít�te. [4] 

2.6 Možnosti p�ípravy na povolání u zrakov� postižených osob 

U zrakov� postižených osob ovliv	uje výb�r povolání více faktor� než u osob vidících. Me-

zi základní faktory pat�í osobnost zrakov� postiženého, kdy k rozvoji osobnosti je zapot�ebí 

více podn�t�, jinak dochází k deprivaci. Na utvá�ení osobnosti se také velkou m�rou podílí 

rodina a zp�soby výchovy. Dalšími faktory majícími vliv na výb�r povolání jsou intelekt, 

prost�edí, stupe	 a typ zrakového postižení, míra za�len�ní zrakov� postiženého jedince do 

spole�nosti a v neposlední �ed� nabídka možností p�ípravy na povolání. [8], [11], [12]  

„V minulém období byla dávána p�ednost vzd�lání ve speciálních školách. V sou�asné dob� 

se stále zvyšuje po�et zrakov� postižených d�tí vzd�lávaných v b�žných školách. Umož	ují 

jim to nejen technicky dokonalé pom�cky, zejména však speciální výchova t�chto d�tí již od 

p�edškolního v�ku, resp. od narození, která zrakov� postiženým d�tem umož	uje nastoupit 

do b�žné školy a být stejn� p�ipravené jako d�ti zdravé. Speciální pé�e v p�edškolním v�ku 

je zajišt�na odborníky specializovaných institucí.“14 

2.6.1 Rodinná výchova 

Rodina ovliv	uje sebehodnocení dít�te a jeho sebev�domí. To je pak rozhodující p�i za�le-

	ování do kolektivu a odráží se ve výb�ru školy a následného povolání. T�žké je z tohoto 

pohledu období adolescence, kdy hledáme smysl života a pro zrakov� postiženého jedince je 

                                                

 

14 KEBLOVÁ, A. Zrakov� postižené dít�, s. 5.  
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toto t�žší než pro jeho vrstevníky, kte�í vidí. „Jeho ohrožení se m�že projevit v pocitech 

nejistoty, strachu ze ztráty alespo	 p�ijatelné role a žádoucí pozice mezi lidmi.“15 Rodinná 

výchova je základ pro další rozvoj dít�te. 

Výchova v rodin� je závislá na vztahu k dít�ti, poznatk� rodi��, �asových možnostech, mo-

rálních postojích a materiálním zabezpe�ení. P�ed vstupem do mate�ské školy by m�lo dít� 

zvládnout základní sebeobsluhu, tzn. �esání, mytí rukou, používání WC, �ist�ní zub�, oblé-

kání a obouvání, jedení z misky a pití z hrne�ku. Dít� by také m�lo zvládnout samostatnou 

ch�zi v prostoru, a to ch�zi do schod� i ze schod�, ch�zi po rovin� a z kopce. Zárove	 je 

d�ležité mít již ur�ité zkušenosti s kolektivem d�tí, ur�itou slovní zásobu a schopnost mluvit 

v souvislých v�tách. [9], [15] 

2.6.2 Mate�ské školy pro zrakov� postižené d�ti 

Mate�ské školy pro zrakov� postižené d�ti mohou být specializované na ur�itý druh posti-

žení. Existují školy pro všechny stupn� zrakového postižení. Do mate�ské školy jsou d�ti 

p�ijímány na základ� doporu�ení oftalmologa ve v�ku t�í až šesti let. Hlavním úkolem ma-

te�ských škol je rozvíjet osobnost dít�te a p�ipravit jej na další stupe	 vzd�lání. Cílem je 

získat návyky v orientaci, samostatném pohybu, p�izp�sobit se kolektivu, vytvá�et hygienic-

ké a pracovní návyky. D�raz se klade na smyslovou výchovu, jejímž úkolem je rozvoj kom-

penza�ních systém�. Mate�ská škola pro d�ti s tupozrakostí se nachází také ve Zlín�. [15]   

2.6.3 Základní školy pro zrakov� postižené d�ti 

Tak jako mate�ské školy jsou i základní školy zam��eny na d�ti s ur�itým stupn�m zrakové-

ho postižení. Do základních škol pro zrakov� postižené se za�azují žáci s vadami zraku, pro 

které by nebylo možné i s použitím b�žných optických pom�cek zvládnout vzd�lání na zá-

kladní škole. Po�et d�tí ve t�íd� by nem�l být vyšší než deset žák�. Základní školy pro zra-

kov� postižené d�ti se nacházejí nap�. v Praze, Brn�, Opav�, Ostrav�, Olomouci, Dvo�e 

Králové. Nejblíže Zlínu je jedna základní škola v Krom��íži. 

                                                

 

15 BOTŠOVÁ, M. Návaznost pracovního uplatn�ní na možnosti vzd�lávání zrakov� postižených v �R, s. 12.  
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P�i vyu�ování se používá �ada speciálních pom�cek. K výuce Braillova písma d�ti využívají 

slabiká�e, bu
 s písmem, nebo obrázky, kde si cvi�í hmatové schopnosti a dále také kostku 

s body. U�ebnice jsou tišt�ny v Braillov� bodovém písmu, žáci se zbytky zraku využívají k 

nácviku �ernotisku velké sešity se zvláštním linkováním, do kterých píší fixem. Existují také 

kontury pro psaní, kdy písmo z�stává vyvýšené. Speciální pom�ckou pro psaní, kreslení a 

rýsování je šestibodá tabulka nebo Picht�v psací stroj, Pražská tabulka, kolí�kové tabulky. 

Jestliže to vada vyžaduje, pracují žáci s individuálními optickými pom�ckami, jako jsou lu-

py, dalekohledové brýle. V sou�asné dob� jsou se rozší�ilo používání po�íta��. Ty jsou 

opat�eny programy pro zv�tšení písma nebo jsou ozvu�ené. P�íslušenstvím k po�íta�i je 

tiskárna, pro tisk v Braillov� písmu.  

Základní školy nejsou zam��eny jen na psaní a �tení v Braillov� písmu, ale vyu�ování se �ídí 

dle obsahu vyu�ování na základní škole. Cílem výuky je p�ipravit žáka na další studium. [8], 

[9]    

2.6.4 Zvláštní školy pro nevidomé, žáky se zbytky zraku a slabozraké 

Tyto školy poskytují možnost vzd�lání d�tem s kombinovanými vadami. Existují nap� na 

území Prahy, Brna nebo Bratislavy. D�raz se klade na rozvoj a výcvik zbylých smysl�. Po 

absolvování zvláštní školy by žák mohl nastoupit do zvláštních u�ebních obor�, nebo se 

nau�it jednoduché rukod�lné �innosti. [9] 

2.6.5 St�ední odborné školy a u�ilišt� pro zrakov� postiženou mládež 

St�ední odborné u�ilišt� Aloise Klára v Praze nabízí zrakov� postiženým získání kvalifikace 

v oboru keramické práce, �alouník, kartá�nické a košíká�ské práce, rekondi�ní a sportovní 

masér, kniha� a textilní výtvarnictví. Jde o t�í až �ty�leté studijní obory ukon�ené záv�re�-

nou zkouškou a získáním výu�ního listu nebo maturitního vysv�d�ení. Absolventi mají mož-

nost širokého uplatn�ní.  

Škola Jaroslava Ježka pro zrakov� postižené v Praze je dvouletá praktická škola se zam��e-

ním na práci s keramickou hlínou. [3] 

Konzervato� a ladi�ská škola Jana Dejla se sídlem v Praze p�ipravuje žáky v sedmiletém 

oboru hudba a zp�v pro povolání u�itel� hudební výchovy. Najdeme tu i p�tiletý obor ukon-

�ený maturitní zkouškou. Ten p�ipravuje studenty na povolání ladi�� klavír�. 
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Speciální st�ední škola a Odborné u�ilišt� pro zrakov� postiženou mládež v Brn�, nabízí 

Obchodní akademii, Masér, jež jsou ukon�eny maturitní zkouškou. Výu�ním listem je ukon-

�eno St�ední odborné u�ilišt� �alounické výroby a Práce v sociálních a zdravotnických za�í-

zeních, pe�ovatelská práce. [3], [9] 

2.6.6 Gymnázium pro zrakov� postiženou mládež 

Na území Moravy se nalézá Biskupské gymnázium v Brn�. V Praze je �ty�letý obor pro 

absolventy základních škol, zvlášt� pak pro ty, jež cht�jí studovat na vyšší �i vysoké škole. 

Je ukon�en maturitní zkouškou. Studium je zam��eno na informatiku a výpo�etní techniku, 

dále pak cizí jazyk. Ve škole je i výuka prostorové orientace. [3], [9]  

2.6.7 Vysokoškolské studium zrakov� postižených osob 

Po úsp�šném zvládnutí st�ední školy ukon�ené maturitní zkouškou se mohou zrakov� posti-

žení p�ihlásit na vysokou školu, kde již studují s vidící mládeží. Je nutné volit obor vzhledem 

k typu zrakového postižení. Nej�ast�ji zrakov� postižení studují obory ekonomické, práv-

nické, žurnalistiku a filozofii. Ke studiu op�t využívají �adu pom�cek, jako jsou skripta v 

bodovém písmu, magnetofony, Picht�v psací stroj, po�íta�e. [9] 
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3 KOMPENZA�NÍ POM�CKY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM 

ZRAKU  

Kompenza�ní pom�ckou pro zrakov� postižené chápeme nástroj, nebo za�ízení vyrobené 

speciáln� tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi využití, kompenzovalo nedostate�nost 

zp�sobenou t�žkým zrakovým postižením. „Známe je p�edevším jako prost�edky kompen-

zující poškozené zrakové vnímání a prost�edky ur�ené ke zvýšení kvality vnímání zrakem, a 

to korekcí nebo reedukací.“16 

Nabídka kompenza�ních pom�cek pro nevidomé a slabozraké je velmi široká a zasahuje do 

všech oblastí života zrakov� postiženého. Jednotlivé pom�cky m�žeme rozd�lit do n�kolika 

skupin. Jsou to: 

- pom�cky usnad	ující orientaci a samostatný pohyb  

- �asom�rné pom�cky, indikátory a m��ící p�ístroje s hlasovým výstupem 

- pom�cky umož	ující zápis nebo záznam informací 

- pom�cky pro b�žné �innosti v domácnosti 

- optické pom�cky 

- optoelektronické pom�cky a pom�cky na bázi PC 

- pom�cky pro zábavu a výuku [17] 

 Nejzákladn�jší kompenza�ní pom�ckou pro nevidomé je bílá h�l. �erveno-bílou h�l použí-

vají lidé hluchoslepí. Bíle hole mohou být pevné, skládací, krátké, dlouhé, d�ev�né, kovové, 

plastové. Bílé hole pat�í ke kompenza�ním pom�ckám usnad	ujícím orientaci a samostatný 

pohyb. Do skupiny t�chto pom�cek dále �adíme akustické systémy pro snadnou orientaci, 

jako je tyflosonar, majá�ek, dálkový ovlada�. 

Skupina pom�cek �asom�rných, indikátor� a m��ících p�ístroj� s hlasovým výstupem v sob� 

zahrnuje hmatové �i digitální hodinky, budík, mluvící teplom�r (osobní i externí), digitální 

osobní teplom�r, mluvící kalkula�ku, mluvící pásmo, ColorTest (p�ístroj sloužící k pozná-

                                                

 

16 KEBLOVÁ, A. Zrakov� postižené dít�, s. 49. 
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vání barev), demoklešt�, kombinované indikátory hladiny a sv�tla, digitální tonometr, sher-

lock (signaliza�ní, orienta�ní i komunika�ní pom�cka) aj. 

Pom�cky umož	ující zápis a záznam informací jsou Picht�v psací stroj, kolíkové písanky 

šestibodové, Pražské �ádkové tabulky (jedno �i troj�ádkové), Hradecká písanka, šablona na 

podpis a na adresy, diktafony, tyflografické záznamníky a kazety. Ke �tení poté slouží u�eb-

nice, �asopisy a knihy v Braillov� písmu, akustické kalkula�ky, �tecí p�ístroje, reliéfní obra-

zový materiál. K nácviku bodového písma se používá B kostka nebo šestibod. 

Mluvící kuchy	ská váha, osobní váha s hlasovým výstupem, kolí�ky k uzavírání sá�k�, 

skládací prkénko, násypky, odd�lova� žloutku, propichova� vajec, kráje� cibule, dávkova� 

ke�upu, indikátor hladiny, p�li� tablet, zásobník lék�, kroužek na ponožky, jehly pro nevi-

domé, rozlišova� bankovek, prošívaný krej�ovský metr, nesmeky na boty. Toto je jen malý  

vý�et pom�cek pro domácnost. 

D�tem, ale samoz�ejm� nejen jim, ud�lá velkou radost možnost zahrát si n�jakou spole�en-

skou hru se svými p�áteli nebo známými. Pro tento ú�el jsou zde spole�enské hry konstruo-

vané tak, aby se zrakov� postižení mohli orientovat hmatem. Jako zástupce her uvedu dá-

mu, domino, piškvorky, �lov��e nezlob se, mlýn, šachy. Zrakov� postižení samoz�ejm� také 

sportují. Mohou se v�novat kuželkám, goalballu, lukost�elb�, bowlingu, atletice, lyžování, 

turistice nebo sportovnímu plavání nevidomých a slabozrakých.    

Optické pom�cky jsou obvykle první pom�cky s nimiž se �lov�k setká, když už nesta�í ko-

rekce zraku b�žnými dioptrickými brýlemi. K optickým pom�ckám se �adí r�zné druhy brýlí, 

kontaktních �o�ek, lup. Vhodnou optickou pom�cku doporu�í o�ní léka�. Optoelektronické 

pom�cky se p�edepisují, pokud již nesta�í optické pom�cky. V dnešní dob� mají sv�j vý-

znam i ve vzd�lání. Za zmínku stojí kamerové lupy, televizní �tecí lupy, zápisník s hlasovým 

výstupem, digitální �tecí za�ízení, digitální zv�tšovací lupy pro slabozraké. Osobní po�íta� 

m�že mít jako p�ídavnou pom�cku braillský �ádek (hmatový displej), nebo tiskárnu (b�ž-

nou, braillskou). [17] 

Na za�átku kapitoly jsem se zmínila o reeduka�ních pom�ckách. Reeduka�ní pom�cky jsou 

ur�eny slabozrakým a pomáhají jim vyrovnávat nedostate�n� vyvinuté �i porušené funkce 

zraku. Slabozraký díky nim získá pot�ebnou samostatnost. Pracovní stoly se sklopnou des-

kou, sešity s výraznými linkami, u�ebnice a knihy s v�tšími typy písma aj. [8] 
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Kompenza�ní pom�cky zrakov� postižený získá koupí ve specializovaných prodejnách 

Tyflopom�cek nebo na léka�ský p�edpis (bílé hole, indikátory sv�tla a hladiny, glukometr, 

léka�ský teplom�r. Poslední možností je pak p�ísp�vek sociálního odboru obce s rozší�enou 

p�sobností. [17]   

V sou�asné dob� se rozmáhá trend r�zných farmaceutických a kosmetických firem, ozna�o-

vat nap�. krabi�ky lék�, popiskem v bodovém písmu.  
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4 SOCIÁLNÍ POMOC ZRAKOV� POSTIŽENÝM 

K tématu mé práce se nejlépe vztahuje zákon 108/2006 ze dne 14. b�ezna 2006, zákon o 

sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory oso-

bám v nep�íznivé sociální situaci prost�ednictvím sociálních služeb a p�ísp�vku na pé�i, 

podmínky pro vydání oprávn�ní k poskytování sociálních služeb. Vyhláškou 505/2006 Sb. 

ze dne 15. listopadu 2006, se provád�jí n�která ustanovení zákona o sociálních službách, 

který jsem uvedla výše. Tato vyhláška obsahuje rozsah úkon� poskytovaných u jednotlivých 

druh� sociálních služeb. Nap�. § 3 stanoví Základní sociální poradenství,  § 4 Odborné soci-

ální poradenství, § 5 Osobní asistenci, § 8 Pr�vodcovské a p�ed�itatelské služby, § 21 Tlu-

mo�nické služby a § 35 Sociální rehabilitaci. 

Vzhledem k tomu, že se ve práci v�nuji hlavn� kompenza�ním pom�ckám pro zrakov� po-

stižené, uvedu vyhlášku 182/1991 Sb. ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o 

sociálním zabezpe�ení a zákon �eské národní rady o p�sobnosti orgán� �eské republiky v 

sociálním zabezpe�ení. § 31 stanoví mimo�ádné výhody pro t�žce zdravotn� postižené ob-

�any, kdy se ob�an�m starším jednoho roku s t�žkým zdravotním postižením, které pod-

statn� omezuje jejich pohybovou nebo orienta�ní schopnost, se podle druhu a stupn� posti-

žení poskytují mimo�ádné výhody I., II. nebo III. stupn�. Dle § 33 o jednorázových p�ísp�v-

cích na opat�ení zvláštních pom�cek, se mohou zrakov� postiženým ob�an�m poskytnout ty 

pom�cky, které jim umož	ují získávat informace nebo styk s okolím prost�ednictvím hma-

tových nebo sluchových vjem� nebo prost�ednictvím zbytk� zraku, pop�ípad� na pom�cky 

na p�ípravu a realizaci pracovního uplatn�ní. Stejný paragraf také uvádí, že úpln� nebo prak-

ticky nevidomým ob�an�m lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa 

až do výše obvyklých náklad�. Tatáž vyhláška ur�uje p�ísp�vek na úpravu bytu dle § 34. § 

46 stanoví p�ísp�vek úpln� nebo prakticky nevidomým ob�an�m, kdy nevidomému vlastníku 

vodícího psa m�že pov��ený obecní ú�ad poskytnout p�ísp�vek na krmivo pro tohoto psa, a 

to ve výši 800 K� m�sí�n�. P�íloha 4 vyhlášky 182/1991 Sb. se vztahuje k rehabilita�ním a 

kompenza�ním pom�ckám pro t�žce zdravotn� postižené ob�any. Obsahuje seznam pom�-

cek i pro zrakov� postižené ob�any a zárove	 i nejvyšší možnou �ástku p�ísp�vku z ceny. 

Pro ilustraci uvedu alespo	 pár p�íklad�: 

1. Slepecký psací stroj 100 %  

2. �tecí p�ístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem                           100 %  
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3. Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem    50 %   

4. Indikátory barev pro nevidomé                                                        100 %  

5. Dvoukolo                                                                                       50 % 

Toto je opravdu jen nepatrný zlomek z uvád�ných pom�cek. Celkový seznam obsahuje 20 

položek.  

Komentá� �. 4/2000 se vztahuje k n�kterým otázkám poskytování jednorázových p�ísp�vk� 

na opat�ení zvláštních pom�cek podle ustanovení § 33 vyhlášky MPSV �R �. 182/1991 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpe�ení a srovnatelnosti pom�cek k odstran�ní, 

zmírn�ní nebo p�ekonání následk� t�žkého zdravotního postižení s pom�ckami uvedenými v 

p�íloze �. 4, o níž jsem se zmínila v p�edchozím odstavci. Tento komentá� �íká, že pokud 

zrakov� postižený ob�an pot�ebuje pom�cku, která není uvedena v p�íloze �. 4 výše uvede-

né vyhlášky, m�že mu okresní ú�ad poskytnout p�ísp�vek na opat�ení takové pom�cky ve 

stejné výši jako je p�ísp�vek stanovený v p�íloze �. 4, pokud takovou pom�cku uzná za 

srovnatelnou. Toto posouzení je pln� v kompetenci okresního ú�adu. 

Komentá� �. 1/2005 ze dne 30. b�ezna 2005 stanoví srovnatelnost pom�cek pro ú�ely jed-

norázového p�ísp�vku na opat�ení zvláštních pom�cek. P�i rozhodování o poskytnutí p�í-

sp�vku by m�ly správní ú�ady p�ihlížet ke stupni zdravotního postižení. Pokud ob�an dosta-

ne p�ísp�vek na pom�cku, musí do p�l roku p�inést doklad o zakoupení pom�cky a 5 let 

musí tuto pom�cku vlastnit. Po uplynutí doby p�ti let si m�že zažádat o pom�cku novou. 

Pokud zrakov� postižený žádá o p�ísp�vek na úpravu bytu, musí mít v byt� trvalé bydlišt�. 

Toto se nesmí po dobu 10 let zm�nit. Dále musí do t�í let dodat vyú�tování o p�estavb� 

bytu. 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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5 TECHNIKY POUŽITÉ P�I PR�ZKUMU, STANOVENÍ CÍL� A 

HYPOTÉZ  PRÁCE 

P�i zpracování své bakalá�ské práce jsem vycházela z postup� pro kvantitavní pr�zkum. 

Pr�b�h kvantitavního pr�zkumu je p�esn� dán. Nejprve je t�eba si definovat problém, tzn. 

zvolit téma. Následn� je nutné studium literatury, kdy se seznámíme s teoriemi a poznatky 

na toto téma. Formulace hypotéz a zvolení metod pr�zkumu jsou dalším krokem. Poté, co 

jsme si zvolili jednu �i více metod, m�žeme p�istoupit ke sb�ru a zaznamenávání dat. Analy-

zování výsledk� zahrnuje uspo�ádání získaných informací, analyzování údaj�, ov��ení nebo 

odmítnutí hypotézy. Posledním krokem p�i pr�zkumu je vypracování zprávy. [2] 

5.1 Techniky pr�zkumu 

V pr�zkumu, který jsem provád�la, jsem jako hlavní metodu sb�ru informací použila dotaz-

ník. Jedná se o soubor otázek, které jsou p�edem vytvo�eny na formulá�i a slouží ke zjišt�ní 

názor�, postoj� a mín�ní lidí. Jde o velmi populární a rozší�enou techniku sb�ru informací. 

Jednalo se o anonymní pr�b�h dotazníkového šet�ení. Tím se rozumí, že jsem respektovala 

anonymitu osob, jež se podílely na vypl	ování dotazníku, a také záruku, že získané informa-

ce budou využity pouze k vypracování bakalá�ské práce. Mezi hlavní klady dotazníku pat�í 

velké množství dat získané v krátké dob�, jednozna�ná formulace otázek bez emocí respon-

denta a p�i osobním jednání až 100% návratnost. Záporem pak m�že být naopak snížená 

návratnost p�i posílání dotazník� poštou, subjektivní odpov�di, a také nemožnost zp�tného 

zásahu do otázek v dotazníku.  

P�i vytvá�ení otázek v dotazníku m�žeme použít r�zné druhy otázek, jako jsou uzav�ené, 

volné, polouzav�ené, filtra�ní, projek�ní, kontrolní otázky, škálové, vý�tové a stupnicové.  

Uzav�ené otázky nabízejí možnost výb�ru odpov�di, naopak volné otázky nechávají odpo-

v�
 zcela na respondentovi. Polouzav�ené jsou pak kombinací obou p�edchozích variant. 

Filtra�ní otázky mají eliminovat dotazované, kte�í z r�zných d�vod� nemohou na otázku 

odpov�d�t, nebo nemají k otázce žádný vztah. Projek�ní otázka nabízí respondentovi názor 

druhých lidí. Kontrolní otázky klademe v p�ípadech, kdy si chceme ov��it, zda respondent 

odpovídá pravdiv�. Škálové otázky žádají respondenta, aby za�adil zkoumanou v�c na ur�i-

té kontinuum, tzn. chceme po n�m postoj �i názor. Vý�tové otázky nabízejí respondentovi 

vybrat i více odpov�dí z nabízených možností. [2]   
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Byla jsem taky p�ítomna p�i n�kterých klubových akcích Tyflocentra Zlín a pozorovala cho-

vání, jednání klient� a jejich vzájemnou komunikaci a práci zam�stnanc� organizace s klien-

ty. 

5.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Dotazníky jsem rozeslala do Zlína, Pardubic, Jihlavy, Liberce, Ostravy a Olomouce. Zpro-

st�edkovateli dotazník� byly hlavn� Tyflocentra, která se v�nují p�edevším dosp�lým, zra-

kov� postiženým lidem. Respondenty byli hlavn� klienti t�chto organizací. Z celkového po-

�tu 100 rozeslaných dotazníku se mi zp�t vrátilo 87 dotazník�, tj. 87 % návratnost. Dotaz-

ník obsahuje t�iadvacet otázek. P�evážná v�tšina otázek je postavena jako otázky uzav�ené 

�i polouzav�ené. Použila jsem také otázku volnou a škálovou.. 

5.3 Cíle práce 

V teoretické �ásti jsem se snažila shrnout velmi obsáhlou psychosociální problematiku zra-

kov� postižených jedinc�. Z této široké tématiky jsem si pro zpracování bakalá�ské práce 

vybrala kompenza�ní pom�cky pro osoby se zrakovým defektem. 

Jako cíle praktické �ásti své práce jsem si stanovila: 

- zjistit uplatn�ní kompenza�ních pom�cek v b�žném život� zrakov� postižených 

- zjistit dostupnost kompenza�ních pom�cek pro osoby se zrakovým defektem 

- zjistit pot�ebnost organizací zajiš�ující pomoc zrakov� postiženým jedinc�m 

- vyhodnotit a zpracovat údaje získané dotazníkovým šet�ením 

5.4 Stanovení hypotéz práce 

Hypotéza 1 

Myslím si, že p�evážná v�tšina dotázaných využívá kompenza�ní pom�cky v b�žném život�, 

a to hlavn� pro prostorovou orientaci a �innosti v domácnosti. Asi polovina respondent� 

pot�ebuje kompenza�ní pom�cky k výkonu svého povolání. 
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Hypotéza 2 

Domnívám se, že mezi nejvíce využívané pom�cky, a to asi u 55 % dotázaných, pat�í signa-

liza�ní, orienta�ní a komunika�ní pom�cky a u 45 % respondent� pom�cky pro zápis a zá-

znam informací. 

Hypotéza 3 

Domnívám se, že pro v�tšinu dotázaných je z finan�ních d�vod� obtížné obstarat si kom-

penza�ní pom�cku. 

Hypotéza 4 

P�edpokládám, že 30 % všech dotázaných využívá služeb vodícího psa. Zárove	 p�edpoklá-

dám, že zbylých 70 % dotázaných psa nemá, protože ho vzhledem ke stupni postižení nepo-

t�ebuje. 

Hypotéza 5 

Myslím si, že více než polovina respondent� využívá možnosti seznámit se s kompenza�ní 

pom�ckou v organizaci pro zrakov� postižené. P�i výb�ru pom�cky dá hlavn� na radu pra-

covníka organizace a menší �ást dotázaných se obrátí s žádostí o pomoc na sociálního pra-

covníka. 

Hypotéza 6 

Domnívám se, že 99 % všech dotázaných osob zná a zárove	 využívá n�které z nabídky 

služeb organizací pro zrakov� postižené.  
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6 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK� DOTAZNÍKOVÉHO ŠET�ENÍ 

Otázka �íslo 1 

V otázce �íslo 1 jsem se zam��ila na pohlaví dotázaných. 

 

Tab. 1. Pohlaví 

 Muž Žena 

Po�et respondent� 42 45 

Celkový po�et respondent� 87 

Procenta 48 % 52 % 

 

Graf 1. Pohlaví 

 

Shrnutí: Z tabulky je jasn� viditelné, že dotazníkového šet�ení se celkem zú�astnilo 87 re-

spondent�, z �ehož bylo 42 muž� a  45 žen. Z grafu i z tabulky pak m�žeme vy�íst procen-

tuální zastoupení muž� i žen.  
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Otázka �íslo 2 

Otázka �íslo 2 zjiš�ovala v�kové skupiny respondent�. 

 

Tab. 2. V�k 

 18 – 29 let 30 – 39 let 40 – 49 let 50 – 59 let 60 – 69 let 70 a více 

Po�et 11 14 15 23 15 9 

Procenta 13 % 16 % 17 % 27 % 17 % 10 % 

 

Graf 2. V�k 

 

Shrnutí: Ve druhé otázce jsem se zam��ila na v�k dotazovaných, zrakov� postižených osob. 

Z tabulky i grafu je patrné, že na dotazník odpovídali lidé r�zných v�kových kategorií, od 

18 let a výše. V�k respondent� byl z�ásti ovlivn�n tím, že jsem dotazníky rozeslala do orga-

nizací pro zrakov� postižené, jež se v�nují hlavn� dosp�lým lidem. Nejvíce byla zastoupena 

kategorie lidí ve v�kovém rozmezí od 50 do 59 let. V�kové kategorie od 40 do 49 let a od 

60 do 69 let m�ly shodný po�et odpovídajících. Nejmén� respondent�, 9, se nachází ve v�-

kové kategorii od 70 let nahoru. 
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Otázka �íslo 3 

V otázce �íslo 3 jsem se zajímala o rodinný stav dotazovaných. 

P�i zpracování údaj� otázky, m� napadlo, jak v�k ovliv	uje rodinný stav respondent�. S 

otázkou jsem proto dále pracovala, protože dle mého názoru v�k a rodinný stav spolu úzce 

souvisí. 

 

Tab. 3. Rodinný stav 

 Svobodný/á Ženatý/vdaná Rozvedený/á Vdovec/vdova 

Po�et odpov�dí 33 32 11 11 

Procenta 37 % 37 % 13 % 13 % 

 

Graf 3. Rodinný stav 

 

Shrnutí: Z tabulky a následn� z grafu je na první pohled jasné, že stejný po�et procent, tedy 

37 % dosáhly odpov�di svobodný/á a ženatý/vdaná. Stejný po�et procent, tedy 13 %, mají 

odpov�di rozvedený/á a vdovec/vdova. V tabulce najdeme hodnotové rozložení jednotli-

vých odpov�dí. 
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Tab. 4. Rodinný stav v závislosti na v�ku 

 Svobodný/á Ženatý/vdaná Rozvedený/á Vdovec/vdova 

V�k Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % 

18-29 let 10 31 % 1 3 % - 0 % - 0 % 

30-39 let 10 30 % 3 9 % 1 9 % - 0 % 

40-49 let 5 15 % 7 22 % 3 27 % - 0 % 

50-59 let 3 9 % 14 44 % 5 46 % 1 9 % 

60-69 let 3 9 % 7 22 % 1 9 % 4 36 % 

70 a více 2 6 % - 0 % 1 9 % 6 55 % 

celkem 33 32 11 11 

celkový po�et 

respondent� 

87 respondent� 

 

Graf 4. Rodinný stav v závislosti na v�ku 
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Shrnutí: V rámci otázky �íslo 3 m� zajímala závislost v�ku na rodinném stavu. Proto jsem 

vytvo�ila p�ehlednou tabulku a graf, z n�jž lze jednoduše vy�íst, že nejvíce ženatých muž� a 

vdaných žen je ve v�kové kategorii mezi 50 a 59 lety. Nejvíce svobodných se nachází ve 

v�kovém rozmezí 18 až 29 let, naopak nejmén� jich je v kategorii 70 a více. Není se však 

�emu divit, nebo� stejný údaj bychom našli i v populaci vidících osob. Zajímavostí by mohl 

být fakt, že i rozvedených je nejvíce ve v�ku od 50 do 59 let. 
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Otázka �íslo 4 

Cílem otázky �íslo 4 bylo zjistit, jakého stupn� vzd�lání zrakov� postižení nej�ast�ji dosáh-

nou. 

Zajímalo m�, zda se s rozvíjejícími možnostmi vzd�lávání zrakov� postižených, n�jakým 

zp�sobem m�ní stupe	 dosaženého vzd�lání v závislosti na v�ku. Proto jsem s otázkou dále 

pracovala a vytvo�ila tabulku a graf zam��ující se na tuto skute�nost. 

 

Tab. 5. Stupe� dosaženého vzd�lání 

Stupe	 

vzd�lání 

Základní Vyu�en St�edoškolské s 

maturitou 

Vyšší odborné Vysokoškolské 

Po�et 16 25 31 8 7 

Procenta 18 % 29 % 36 % 9 % 8 % 

 

Graf 5. Stupe� dosaženého vzd�lání 

 

Shrnutí: Nejvíce respondent�, celkem 31, tedy 36 %, dosáhlo st�edoškolského vzd�lání s 

maturitou. 
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Tab. 6. Stupe� dosaženého vzd�lání v závislosti na v�ku 

 Základní Vyu�en SŠ  VOŠ VŠ 

V�k Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % 

18-29 3 19 % 2 8 % 5 16 % 1 13 % - 0 % 

30-39 3 19 % 3 12 % 5 16 % 3 37 % - 0 % 

40-49 2 13 % 4 16 % 4 13 % 3 37 % 2 28 % 

50-59 3 19 % 10 40 % 7 23 % 1 13 % 2 29 % 

60-69 4 24 % 4 16 % 6 19 % - 0 % 1 14 % 

70 a � 1 6 % 2 8 % 4 13 % - 0 % 2 29 % 

celkem 16 25 31 8 7 

celkový po�et 

respondent� 

87 

 

Graf 6. Stupe� dosaženého vzd�lání v závislosti na v�ku 
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Shrnutí: Stejn� jako u p�edešlé otázky, tak i stupe	 dosaženého vzd�lání zrakov� postiže-

ných se mi zdál vhodný k bližšímu pr�zkumu z hlediska závislosti na v�ku. Pouze základní-

ho vzd�lání v rámci všech 87 respondent� dosáhlo 16 jedinc�, z nichž je nejvíce ve v�kovém 

rozmezí mezi 60 až 69 lety. Dalším stupn�m vzd�lání je st�ední odborné u�ilišt� ukon�ené 

výu�ním listem. U�ilišt� navšt�vovalo 25 dotázaných a celkem 10 z nich je ve v�ku 50 až 59 

let. St�edoškolského stupn� vzd�lání dosáhlo celkem 31 respondent�, což je nejvíce ze 

všech uvedených možností vzd�lání. Rozložení po�tu osob s maturitním vysv�d�ením je 

všech v�kových kategoriích tém�� shodný. Vyšší odborné a vysokoškolské studium v cel-

kovém sou�tu respondent� dosáhlo nejnižších hodnot, a to 8 a 7 jedinc�. Stejný po�et vy-

sokoškolák� je ve v�kových kategoriích 40 až 49 let, 50 až 59 let, 70 a více. Z uvedených 

dat se dá p�edpokládat, že mezi osobami se zrakovým postižením je velký zájem o studium. 

V mladších v�kových kategoriích se �ast�ji objevuje vyšší odborná škola a velký zájem je 

také o st�ední školu.  
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Otázka �íslo 5 

V otázce �íslo 5 m� zajímalo sociální postavení respondent�. 

Také tuto otázku jsem použila k bližšímu zkoumání, protože si myslím, že každý jedinec má 

právo na vzd�lání a každý se také m�že samostatn� rozhodnout, jakého vzd�lání by cht�l 

dosáhnout a zrakov� postižení nejsou vyjímkou. Vzd�lání velkou m�rou ovliv	uje uplatn�ní 

na trhu práce. Proto m� zajímalo sociální postavení dotazovaných ve vzájemné souvislosti 

se vzd�láním.   

 

Tab. 7. Sou�asné sociální postavení respondent� 

 Student Zam�stnanec Nezam�stna-

ný 

Podnikatel D�chodce Ostatní 

Po�et 2 20 11 2 50 2 

Procenta 2 % 23 % 13 % 2 % 58 % 2 % 

 

Graf 7. Sou�asné sociální postavení respondent� 
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Shrnutí: Jak je patrné z grafu i tabulky, nejvíce respondent�, celkem 58 % bylo mezi d�-

chodci. Možnost zahrnuje jak d�chodce starobní, tak v invalidním d�chodu. Student�, pod-

nikatel� a ostatních bylo stejný po�et. Jeden z dotazovaných student� v sou�asnosti navšt�-

vuje Speciální školu v Brn� a druhý Obchodní školu p�i Jedli�kov� ústavu. Kategorie ostatní 

zahrnuje dv� maminky na mate�ské dovolené. 

 

Tab. 8. Závislost sociálního postavení na vzd�lání 

 Student Zam�stna-

nec 

Nezam�st-

naný 

Podnikatel D�chodce Ostatní 

Vzd�

lání 

Po�et % Po�et % Po�et % Po-

�et 

% Po�et % Po�et % 

ZŠ 2 100 1 5 % 2 18% - 0 11 22% - 0 

OU - 0 % 6 30% 4 37% - 0 15 30% - 0 

SŠ - 0 % 8 40% 3 27% 1 50% 18 36% 1 50% 

VOŠ - 0 % 3 15% 2 18% 1 50% 1 2 % 1 50% 

VŠ - 0 % 2 10% - 0 % - 0 5 10% - 0 

Cel-

kem 

2 20 11 2 50 2 

Celkem re-

spondent� 

87 respondent� 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 50 

 

Graf 8. Závislost sociálního postavení na vzd�lání 

 

Shrnutí: Je jasné, že 2 studenti, kte�í se zú�astnili dotazníkového šet�ení, zatím dosáhli pou-

ze základního vzd�lání. Oba ale v sou�asné dob� dále pokra�ují ve studiu. Mezi zam�stna-

nými zrakov� postiženými je 40 % st�edoškolák�, jen 1 dokon�il pouze základní školu. Z 11 

dotázaných, jež jsou v sou�asnosti bez zam�stnání, 2 absolvovali vyšší odbornou školu, 2 

mají základní vzd�lání, 3 získali maturitní vysv�d�ení na st�ední škole a 4 výu�ní list na od-

borném u�ilišti. Nejvíce respondent� bylo mezi d�chodci, celkem 50 osob. Op�t je mezi 

nimi nejvíce st�edoškolák�. 1 podnikatel a jedna maminka na mate�ské dovolené jsou absol-

venti vyšší odborné školy a druhý podnikatel a druhá maminka mají titul z vysoké školy. Z 

tabulky je p�kn� vid�t, že lidé, kte�í v sou�asné dob� pracují, mají za sebou r�zný stupe	 

vzd�lání.  
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Otázka �íslo 6 

Otázka �íslo 6 zjiš�ovala stupe	 zrakového postižení. 

 

Tab. 9. Stupe� zrakového postižení respondent� 

 Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku Osoby slabozraké 

Po�et 41 28 18 

Procenta 47 % 32 % 21 % 

 

Graf 9. Stupe� zrakového postižení respondent� 

 

Shrnutí: Jak vyplývá z výše uvedené tabulky a grafu, nejvíce dotazovaných, celkem 41 bylo 

nevidomých. V procentuálním vyjád�ení je to 47 % všech dotázaných. 
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Otázka �íslo 7 

Otázka �íslo 7 nep�ímo navazovala na p�edcházející otázku a zjiš�ovala dobu vzniku posti-

žení.  

 

Tab. 10. Jedná se o postižení 

 Vrozené postižení Získané b�hem života 

Po�et odpov�dí 30 57 

Procenta 34 % 66 % 

 

Graf 10. Jedná se o postižení 

 

Shrnutí: Celkem 66 % všech zrakov� postižených, kte�í odpovídali na otázku v dotazníku, 

získalo zrakový defekt b�hem života. V hodnotovém vyjád�ení je to pak 57 odpov�dí, že 

postižení vzniklo b�hem života, ku 30 odpov�dím, že se jedná o vrozený defekt. 
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Otázka �íslo 8 

Cílem otázky �íslo 8 bylo zjistit, zda mají zrakov� postižení bezbariérov� upravené byty. 

 

Tab. 11. Máte bezbariérov� upravený byt 

 Ne Ano 

Po�et odpov�dí 72 15 

Procenta 83 % 17 % 

 

Graf 11. Máte bezbariérov� upravený byt 

 

Shrnutí: Z tabulky a následn� i z grafu m�žeme vy�íst, že p�evážná v�tšina všech dotáza-

ných nemá bezbariérov� upravený byt. Z celkového po�tu 87 respondent� odpov�d�lo na 

tuto otázku 72 osob záporn�. 
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Otázka �íslo 9 

V otázce �íslo 9 jsem se zam��ila na pomoc zrakov� postiženým s b�žnými �innostmi.  

 

Tab. 12. Kdo Vám pomáhá s vedením domácnosti… 

 Zvládám sám/a Rodina P�átelé Jiné 

Po�et odpov�dí 28 57 14 8 

 

Graf 12. Kdo Vám pomáhá s vedením domácnosti… 

 

Shrnutí: Respondenti  m�li možnost u této otázky zatrhnout i více než jednu odpov�
. V 

tabulce a grafu jsou uvedeny hodnoty jednotlivých možností. Vidíme, že dotazovaným nej-

více pomáhá rodina, která byla uvedena v 57 dotaznících. 
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Tab. 13. Míra podílu jednotlivých �len� rodiny na pomoci p�i b�žných �innostech 

 Rodi�e D�ti Manžel/ka Sourozenci P�ítel/p�ítelkyn� Ze	/snacha 

Po�et 12 14 19 6 4 2 

Celkem 57 

Procenta 21 % 25 % 32 % 11 % 4 % 7 % 

 

Graf 13. Míra podílu jednotlivých �len� rodiny na pomoci p�i b�žných �innostech 
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Tab. 14. Další ú�astníci na pomoci p�i b�žných �innostech 

 Soc. 

prac. 

TC TF SONS Diakonie Vodící pes Asistent 

Po�et 2 1 1 1 1 1 1 

Celkem 

odpov�dí 

8 

Procenta 24 % 12 % 12 % 13 % 13 % 13 % 13 % 

 

Graf 14. Další ú�astníci na pomoci p�i b�žných �innostech 

 

Shrnutí:. U možnosti rodina pak respondenti m�li uvést, který ze �len� jejich rodiny jim 

nejvíce pomáhá. K tomu se vztahuje tabulka a graf �íslo 13. Z grafu m�žeme vy�íst, že z 

celkových 57 dotázaných, jich 32 % uvedlo manžela �i manželku, 25 % d�ti, 21 % rodi�e, 

11 % sourozenci, 7 % zet� nebo snachu a pouhé 4 % partnera. 

Dotázaní, jež uvedli jako svou odpov�
 možnost jiné, 8 odpov�dí, nej�ast�ji využívají po-

moci sociálního pracovníka, až 24 %, a organizací pro lidi se zrakovým postižením. O tom 

vypovídá tabulka a graf �. 14.  

24%

12%

12%13%

13%

13%

13%

Soc. prac. TC TF SONS Diakonie Vodící pes Asistent



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 57 

 

Otázka �íslo 10 

Úkolem dotazu �íslo 10 bylo zjistit, zda existuje dostate�né množství kompenza�ních po-

m�cek. 

 

Tab. 15. Myslíte si, že existuje dostate�né množství kompenza�ních pom�cek pro zrakov� 

postižené 

 Ne Ano 

Po�et odpov�dí 10 77 

Procenta 11 % 89 % 

 

Graf 15. Myslíte si, že existuje dostate�né množství kompenza�ních pom�cek pro zrakov� 

postižené 

 

Shrnutí: 89 %, tzn. 77 všech dotázaných si myslí, že na trhu je dostate�né množství kom-

penza�ních pom�cek pro zrakov� postižené. Pouze 11 % zastává názor, že pom�cek je ne-

dostatek. 
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Otázka �íslo 11 

Cílem otázky �íslo 11 bylo to, zda jsou kompenza�ní pom�cky pro zrakov� postižené fi-

nan�n� dostupné. 

 

Tab. 16. Jsou pro Vás pom�cky finan�n� dostupné 

 Ne Ano 

Po�et odpov�dí 39 48 

Procenta 45 % 55 % 

 

Graf 16. Jsou pro Vás pom�cky finan�n� dostupné 

 

Shrnutí: Jak m�žeme vid�t z procentuálního vyjád�ení, finan�ní problémy p�i nákupu kom-

penza�ních pom�cek poci�uje 45 % všech dotázaných. Pro 55 % respondent� jsou pom�c-

ky finan�n� dostupné. 
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Otázka �íslo 12 

Otázka �íslo 12 se specializovala na komunika�ní a architektonické bariéry. 

 

Tab. 17. Kde je podle Vás mnoho bariér, a� už komunika�ních �i architektonických pro 

zrakov� postižené 

 Zdrav. 

za�. 

Školy Ú�ady Zam�st-

nání 

Sport. a 

kult. za�. 

Ubytova-

cí za�. 

Obchody Jiné 

Po�et 46 9 56 9 23 21 48 13 

 

Graf 17. Kde je podle Vás mnoho bariér, a� už komunika�ních �i architektonických pro 

zrakov� postižené 

  

Shrnutí: Otázka �íslo 12 nabízela možnost dotázaným zaškrtnout i více odpov�dí. Jak je 

patrné z hodnot uvedených v tabulce a grafu, na nejvíce bariér zrakov� postižení narážejí na 

ú�adech, ve zdravotnických za�ízeních a v obchodech. Naopak nejlépe jsou na tom školy. 

Také v zam�stnání  se tito lidé nesetkávají �asto s bariérami. 
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Tab. 18. Jiná možná místa s výskytem bariér pro ZP 

 Doprava Neudržované ulice Neznámá místa 

Po�et odpov�dí 9 3 1 

Celkem odpov�dí 13 

Procenta 69 % 23 % 8 % 

 

Graf 18. Jiná možná místa s výskytem bariér pro ZP 

 

Shrnutí: S bariérami se respondenti setkávají také v doprav�. Nej�ast�ji byla uvád�na auto-

busová, ale také vlaková doprava. Objevila se v 9 dotaznících. 
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Otázka �íslo 13 

V otázce �íslo 13 jsem se zam��ila na to, za jakým ú�elem zrakov� postižení nejvíce využí-

vají kompenza�ní pom�cky v b�žném život�. 

 

Tab. 19. Za jakým ú�elem nejvíce využíváte kompenza�ní pom�cky v b�žném život� 

 Prostor. 

orientace 

Samostat-

ný pohyb 

�innosti v 

domácnosti 

Výuka Zábava Zam�stnání Jiné 

Po�et 37 50 50 31 44 25 10 

 

Graf 19. Za jakým ú�elem nejvíce využíváte kompenza�ní pom�cky v b�žném život� 

 

Shrnutí: Stejný po�et odpov�dí, tedy 50, dostaly pom�cky pro samostatný pohyb a pom�c-

ky pro b�žné �innosti v domácnosti. Dalo by se tedy p�edpokládat, že lidé rádi chodí ven na 

procházky, ale zárove	 se musí starat o b�žný chod domácnosti.  
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Tab. 20. Další možnosti využití kompenza�ních pom�cek 

 Odstra
o-

vání bariér 

Komunikace 

s okolím 

Zdravotnic-

ké pom�cky 

Sport �tení, psaní 

Po�et 2 2 1 1 4 

Celkový po�et 

odp. 

10 

Procenta 20 % 20 % 10 % 10 % 40 % 

 

Graf 20. Další možnosti využití kompenza�ních pom�cek 

 

Shrnutí: Celkem 10 respondent� zaškrtlo v dotazníku možnost jiné. Mezi nej�ast�ji uvád�-

nými dalšími možnostmi využití pom�cek v b�žném život� se objevilo �tení a psaní, 40 % 

respondent�, odstra	ování bariér a komunikace s okolím uvedlo 20 % respondent�. 10% 

dotázaných se zajímá o sport.  
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Otázka �íslo 14 

Otázka �íslo 14 zjiš�ovala nej�ast�ji používané pom�cky. 

 

Tab. 21. Jaký typ pom�cky nej�ast�ji využíváte 

 Dikta-

fony 

Drobné 

pom�cky 

M��idla P�ístroje pro 

�asomíru 

Signaliza�ní  

pom�cky 

Pom�cky pro 

zápis infor-

mací 

Po�et od-

pov�dí 

50 39 19 43 48 35 

 

Graf 21. Jaký typ pom�cky nej�ast�ji využíváte 

 

Shrnutí: Také u této otázky byla možnost více odpov�dí. Jako nejvíce využívané pom�cky 

se dle odpov�dí respondent� �adí diktafony a hlasová za�ízení, celkem 50 odpov�dí, a také 

signaliza�ní, orienta�ní a komunika�ní pom�cky, jež uvedlo 48 respondent�. I podle mého 

názoru jsou tyto pom�cky velmi pot�ebné, nebo� jedinec s postižením zraku se s nimi m�že 

pohybovat pro n�j v neznámém prost�edí, aniž by vyžadoval pomoc druhé osoby. V t�sném 
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záv�su za nimi jsou p�ístroje pro �asomíru. Tém�� shodný po�et odpov�dí dostaly drobné 

pom�cky a pom�cky pro záznam informací.     
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Otázka �íslo 15 

V otázce �íslo 15 jsem si kladla za cíl zjistit, jestli zrakov� postižení využívají možnosti p�j-

�ování kompenza�ních pom�cek. 

S otázkou jsem dále pracovala, protože se domnívám, že v�k a sociální postavení mohou 

hrát ur�itou roli p�i rozhodování, zda si kompenza�ní pom�cku koupit nebo p�j�it. 

 

Tab. 22. Využíváte možnosti p�j�ování kompenza�ních pom�cek 

 Ne Ano 

Po�et odpov�dí 59 28 

Procenta 68 % 32 % 

 

Graf 22. Využíváte možnosti p�j�ování kompenza�ních pom�cek 

 

Shrnutí: Z tabulky m�žeme poznat, že 59 dotázaných nevyužívá možnosti si kompenza�ní 

pom�cku zap�j�it. Graf, který na tabulku navazuje, p�ehledn� ukázal, že v procentuálním 

vy�íslení je to až 68 % všech osob, jež vypl	ovaly dotazník. 
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Tab. 23. Závislost p�j�ování kompenza�ních pom�cek na v�ku 

 Ne Ano  

V�k Po�et % Po�et % Celkový po-

�et 

18 - 29 let 7 64 % 4 36 % 11 

30 - 39 let 9 64 % 5 36 % 14 

40 - 49 let 14 93 % 1 7 % 15 

50 - 59 let 15 65 % 8 35 % 23 

60 - 69 let 8 53 % 7 47 % 15 

70 a více 6 67 % 3 33 % 9 

Celkem  87 

 

Graf 23. Závislost p�j�ování kompenza�ních pom�cek na v�ku 
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Tab. 24. Závislost p�j�ování kompenza�ních pom�cek na sociálním postavení 

 Ne Ano  

Sociální po-

stavení 

Po�et % Po�et % Celkový po-

�et 

Student 2 100 % - 0 % 2 

Zam�stnanec 14 70 % 6 30 % 20 

Nezam�stnaný 10 91% 1 9 % 11 

Podnikatel 2 100 % - 0 % 2 

D�chodce 30 60 % 20 40 % 50 

Ostatní 1 50 % 1 50 % 2 

Celkem  87 

 

Graf 24. Závislost p�j�ování kompenza�ních pom�cek na sociálním postavení 
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Shrnutí: Dle mého názoru mohou být ur�ité druhy kompenza�ních pom�cek pro n�které 

v�kové a sociální skupiny z finan�ních, administrativních �i jiných d�vod� nedostupné. Exis-

tuje zde však možnost p�j�ování kompenza�ních pom�cek. Zajímalo m�, zda se n�které 

v�kové kategorie podporují p�j�ování pom�cek ve v�tší mí�e než jiné. Stejn� tak i u jednot-

livých sociálních skupin. 

Z tabulky a grafu �íslo 23 m�žeme vy�íst, že v�bec nejvíce využívají možnosti p�j�ování 

pom�cek lidé ve v�kovém rozmezí od 50 do 59 let. Naopak nejmén� si p�j�ují pom�cky 

lidé nad 70 let. V procentuálním vý�tu se pak ukázalo, že pom�cky se p�j�ují tém�� stejn� u 

lidí r�zného v�ku. 

Byla jsem docela p�ekvapena, že studenti nevyužívají možnosti si n�jakou pom�cku p�j�it. 

Myslela jsem, p�j�ování pom�cek bude nejrozší�en�jší mezi studenty a t�sn� za nimi budou 

d�chodci. Procenta v tabulce ukazují pravý opak, a to ten, že 100 % dotázaných student� si 

pom�cky nep�j�uje. U d�chodc� je to tém�� shodné �íslo u t�ch co si pom�cky p�j�ují a u 

t�ch, co si je naopak nep�j�ují.. Po�et d�chodc�, kte�í si pom�cky nep�j�ují je jen o 10 vyš-

ší než t�ch, kte�í si pom�cky p�j�ují. Závislost na sociálním postavení nám ukazuje tabulka 

graf �íslo 24. Hodnoty v tabulce jsou ur�it� zajímavé a p�ispívají k zamyšlení, pro� lidé se 

zrakovým defektem nabídky p�j�it si pom�cku tém�� nevyužívají.     
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Otázka �íslo 16 

V otázce �íslo 16 m� zajímal názor na obtížnost obstarání si kompenza�ní pom�cky. 

 

Tab. 25. Myslíte si, že je obtížné obstarat si kompenza�ní pom�cku 

 Ne Ano 

Po�et odpov�dí 70 17 

Procenta 80 % 20 % 

 

Graf 25. Myslíte si, že je obtížné obstarat si kompenza�ní pom�cku 

 

Shrnutí: P�evážná v�tšina respondent� odpov�d�la na otázka záporn�. Pro 80 % všech do-

tázaných jedinc�, není tedy problém obstarat si kompenza�ní pom�cku. 
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Tab. 26. D�vody vedoucí k nepo�ízení si kompenza�ní pom�cky 

Uvád�né d�vody Složitá administrativa Finance 

Po�et odpov�dí 7 10 

Celkový po�et odp. 17 

Procenta 41 % 59 % 

 

Graf 26. D�vody vedoucí k nepo�ízení si kompenza�ní pom�cky  

 

Shrnutí: U odpov�di ano m�li respondenti napsat d�vod, který jim brání v obstarání pom�c-

ky. Ze 17 odpov�dí byla v 7 p�ípadech, 41 %, uvedena složitá administrativa p�i podání 

žádosti o pom�cku a finan�ní p�ekážka byla uvedena v 10 p�ípadech, což je 59 %. O této 

skute�nosti vypovídají tabulka a graf �íslo 26.  

 

 

 

 

41%

59%

Složitá administrativa Finance



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 71 

 

Otázka �íslo 17 

Cílem otázky �íslo 17 bylo zjistit, kolik zrakov� postižených osob využívá služeb vodícího 

psa. 

 

Tab. 27. Využíváte služeb vodícího psa 

 Ne Ano 

Po�et odpov�dí 72 15 

Procenta 83 % 17 % 

 

Graf 27. Využíváte služeb vodícího psa 

 

Shrnutí: Jak je vid�t z uvedeného po�tu odpov�dí a procent, 83 % všech osob, které odpo-

vídaly na otázku, nevyužívá vodícího psa. Tato skute�nost m� p�ekvapila a bylo zajímavé se 

zamyslet nad d�vody, které jsou zachyceny v následující tabulce.   
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Tab. 28. D�vody, pro� ZP nevyužívají služeb vodícího psa 

D�vody Vysoký 

v�k 

Finance Nepo-

t�ebuje 

psa 

Nechce 

psa 

Malý 

byt 

Alergie 

na psy 

�istota �asová 

náro�-

nost 

Po�et 1 3 34 19 8 2 1 4 

Celkem 72 

Procenta 1 % 4 % 48 % 26 % 11 % 3 % 1 % 6 % 

 

Graf 28. D�vody, pro� ZP nevyužívají služeb vodícího psa 

 

Shrnutí: Sou�ástí otázky byla možnost uvést u odpov�di ne, d�vod. Ze 72 odpov�dí se mezi 

nej�ast�ji uvád�nými d�vody objevily malý byt, finan�ní nákladnost, ale také vysoký v�k a 

alergie na psy. Z tabulky a grafu �íslo 28 je vid�t, že tém�� polovina z t�ch, co odpov�d�li 

ne, vodícího psa nepot�ebuje. Tento d�vod se vyskytl ve 34 dotaznících. To je celkem 48 % 

odpov�dí. 26 % respondent� uvedlo jako d�vod, že psa nechce. 
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Otázka �íslo 18 

V otázce �íslo 18 jsem zjiš�ovala, zda zrakov� postižení pot�ebují pomoc p�i výb�ru nové 

kompenza�ní pom�cky. 

 

Tab. 29. Kdo Vám pomáhá p�i výb�ru a nákupu nové kompenza�ní pom�cky 

 Pracovník organiza-

ce pro ZP 

Sociální 

pracovník 

Léka� Rodina a p�átelé Sám Jiné 

Po�et 63 4 3 27 23 4 

 

Graf 29. Kdo Vám pomáhá p�i výb�ru a nákupu nové kompenza�ní pom�cky 

 

Shrnutí: Otázka �íslo 18 byla postavena tak, aby respondenti mohli odpov�d�t i na více 

možností. Jak je vid�t z tabulky a grafu nejvíce osob s postižením zraku se p�i výb�ru a ná-

kupu nové kompenza�ní pom�cky obrací s žádostí o pomoc na pracovníky organizací pro 

zrakov� postižené. Jako možnost odpov�di ho uvedlo 63 osob. Je to celkem pochopitelné, 

protože organizace nabízejí jako jednu ze svých služeb pomoc s výb�rem pom�cky. Za-

m�stnanci jsou také dob�e informovaní o funkci, uplatn�ní pom�cky a poradí �lov�ku jak a 

kde si pom�cku objednat. 
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Tab. 30. Jiné možnosti zisku informací o nových kompenza�ních pom�ckách 

 Stejn� postižení lidé Média 

Po�et odpov�dí 2 2 

Celkový po�et odp. 4 

Procenta 50 % 50 % 

 

Graf 30. Jiné možnosti zisku informací o nových kompenza�ních pom�ckách 

 

 

Shrnutí: Jedinci, kte�í uvedli jako možnost odpov�di jiné, 4 lidé, se o nových pom�ckách z 

50 % dozvídají z médií a z 50 % od stejn� postižených lidí.   
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Otázka �íslo 19 

Otázka �íslo 19 byla zam��ena na využití volného �asu. 

 

Tab. 31. Jak nejrad�ji trávíte sv�j volný �as 

 Sport Kulturní akce S rodinou a p�áteli Jiné 

Po�et odpov�dí 15 28 54 27 

 

Graf 31. Jak nejrad�ji trávíte sv�j volný �as 

 

Shrnutí: Také otázka �íslo 19 nabízela výb�r více možností odpov�di. Otázka zjiš�ovala, jak 

zrakov� postižení nej�ast�ji tráví sv�j volný �as. Tabulka a graf uvádí hodnoty �etnosti od-

pov�dí. Je patrné, že dotázaní rádi tráví volný �as s lidmi ve svém nejbližším okolí. Odpo-

v�
 s rodinou a p�áteli se objevila v 54 dotaznících.  
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Tab. 32. Další možnosti využití volného �asu  

 Poslech 

nahrávek 

Rekondice Sebevzd�-

lávání 

Práce s 

PC 

Cestová-

ní 

�tení, 

psaní 

Klubové 

akce 

Po�et  7 2 2 6 4 4 2 

Celkem 27 

Procenta 27 % 7 % 7 % 22 % 15 % 15 % 7 % 

 

Graf 32. Další možnosti využití volného �asu 

 

Shrnutí: Další náplní volného �asu respondent� je poslech zvukových nahrávek, práce s 

po�íta�em, cestování, �tení a psaní. Toto vše se dá najít v tabulce a grafu �íslo 32. Vidíme, 

že zrakov� postižení si umí užívat volného �asu. 
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Otázka �íslo 20 

V otázce �íslo 20 jsem cht�la zjistit, jaký mají p�ehled zrakov� postižení o organizacích pro 

zrakov� postižené. 

 

Tab. 33. Znáte n�jakou organizaci pro zrakov� postižené 

 Ne Ano 

Po�et odpov�dí 2 85 

Procenta 2 % 98 % 

 

Graf 33. Znáte n�jakou organizaci pro zrakov� postižené 

 

Shrnutí: V�tšina zrakov� postižených, celých 98 %, zná n�jakou organizaci pro zrakov� 

postižené. Pouze 2 % dotázaných odpov�d�lo na otázku záporn�. Po�et odpov�dí i procen-

ta m�žeme vy�íst z tabulky a grafu. 
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Tab. 34. Nejznám�jší organizace pro ZP 

 TS TC SONS Tyflopom�c-

ky 

VSVP 

Jinonice 

Okamžik Kafira 

Po�et 56 82 66 3 9 3 3 

 

Graf 34. Nejznám�jší organizace pro ZP 

 

Shrnutí:. Z 85 respondent�, jež uvedli odpov�
 ano, jich 82 zná Tyflocentrum, 66 SONS, 

56 Tyfloservis, 9 VSVP Jinonice. Stejný po�et odpov�dí, tedy 3 dostaly Tyflopom�cky, 

Okamžik a Kafira. K uvedeným hodnotám se vztahuje tabulka a graf  34.    
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Otázka �íslo 21 

Otázka �íslo 21 navazuje na p�edcházející otázku a má za úkol zjistit, kolik zrakov� posti-

žených využívá služeb organizací pro zrakov� postižené. 

 

Tab. 35. Využíváte n�jakou organizaci pro zrakov� postižené 

 Ne Ano 

Po�et odpov�dí 4 83 

Procenta 5 % 95 % 

 

Graf 35. Využíváte n�jakou organizaci pro zrakov� postižené 

 

Shrnutí: Otázka �íslo 21 navazovala na p�edcházející otázku a m�la zjistit, kolik z respon-

dent� využívá služeb, které nabízejí organizace pro zrakov� postižené. Z tabulky i grafu je 

patrné, že velký po�et zrakov� postižených, až 95 %, využívá služby nabízené organizacemi 

pro n� ur�enými. Zbývajících 5 % respondent� organizace nevyužívá. 
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Tab. 36. Nejvíce využívané organizace pro ZP 

 TS TC SONS Tyflopo-

m�cky 

VSVP Okamžik Kafira Zvuk. 

knihovna 

Po�et 30 77 43 5 6 3 1 3 

 

Graf 36. Nejvíce využívané organizace pro ZP 

 

Shrnutí:. Tabulka a graf �íslo 36 nám udává po�et odpov�dí osmdesáti t�í respondent�, kte�í 

zatrhli v dotazníku odpov�
 ano. Nej�ast�ji uvád�nou, v 77 p�ípadech, a tedy i nejvíce vyu-

žívanou organizací je Tyflocentrum.  
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Otázka �íslo 22 

Otázka �íslo 22 m�la volnou možnost odpov�di a jejím cílem bylo ukázat, jaké služby nabí-

zejí organizace pro zrakov� postižené a jakých služeb klienti využívají. 

 

Tab. 37. Jakým zp�sobem využíváte služeb organizací pro zrakov� postižené 

Služby využívané zrakov� postiženými �etnost odpov�dí 

Pomoc p�i výb�ru nové kompenza�ní pom�cky 4 

P�j�ování kompenza�ních pom�cek 13 

Volno�asové aktivity 55 

Poradenství 28 

P�ed�itatelské služby 7 

Pr�vodcovské služby 20 

Zdroj informací 6 

P�epis textu do bodového písma 1 

Výuka jazyk� 5 

Sout�že vodi�� 1 

Rekondice 6 

Osobní asistence 2 

Výuka práce na po�íta�i 17 

Výuka prostorové orientace 5 

Zam�stnanec organizace pro ZP 2 

Nevyužívá služeb organizací pro ZP 3 
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Shrnutí: Otázka �íslo 22 byla jako jediná v dotazníku postavená jako otázka s volnou mož-

ností odpov�di. Respondenti uvád�li nejr�zn�jší služby, které nabízejí organizace pro zrako-

v� postižené. Zárove	 se tak projevilo, o které služby je mezi osobami se zrakovým defek-

tem nejv�tší zájem. Z hodnot v tabulce je patrné, že respondenti v organizacích rádi tráví 

sv�j volný �as. Volno�asové aktivity se objevily v p�tapadesáti dotaznících z celkového 

po�tu osmdesáti sedmi dotazník�. Hojn� je také využíváno poradenství a pr�vodcovské 

služby, jež uvedlo 28 a 20 respondent�. V dotaznících se objevily i odpov�di sm��ující k 

p�j�ování a výb�ru kompenza�ních pom�cek. Zrakov� postižení lidé v organizacích najdou i 

možnost výuky jazyk�, výuky práce na po�íta�i, rekondice, osobní asistence. Zajímavostí 

m�že být, že 3 z dotázaných v�bec nevyužívají služeb nabízených organizacemi pro lidi s 

postižením zraku. 
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Otázka �íslo 23 

Cílem záv�re�né, t�iadvacáté otázky bylo zjistit názor klient� na rozsah služeb poskytova-

ných organizacemi pro zrakov� postižené. 

 

Tab. 38. Jste spokojen/a s rozsahem služeb poskytovaných organizacemi pro zrakov� posti-

žené 

 Velmi spokojen Spokojen Mén� spokojen Nevyužívá Nespokojen 

Po�et 41 39 4 3 0 

Procenta 47 % 45 % 5 % 3 % 0 % 

 

Graf 37. Jste spokojen/a s rozsahem služeb poskytovaných organizacemi pro zrakov� posti-

žené 

 

Shrnutí: Cílem otázky bylo zjistit názor klient� na rozsah služeb poskytovaných organiza-

cemi pro zrakov� postižené. Ze všech dotázaných je 47 % velmi spokojeno se službami, v 

t�sném záv�su je možnost spokojen, která dostala 45 % odpov�dí. Žádný z klient�, kte�í 

47%

45%

5% 3% 0%

Velmi spokojen Spokojen Mén� spokojen Nevyužívá Nespokojen
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využívají služeb nabízených organizacemi pro zrakov� postižené, není nespokojeno. 3 dota-

zovaní žádné služby nevyužívají, jak už bylo uvedeno v p�edcházející otázce.  

6.1 Zhodnocení hypotéz 

Hypotéza �íslo 1: „Myslím si, že p�evážná v�tšina dotázaných využívá kompenza�ní po-

m�cky v b�žném život�, a to hlavn� pro prostorovou orientaci a �innosti v domácnosti. Asi 

polovina respondent� pot�ebuje kompenza�ní pom�cky k výkonu svého povolání.“ Tato 

hypotéza se šet�ením potvrdila. Mezi pom�cky využívané v každodenním život� pat�í orien-

ta�ní pom�cky a pom�cky pro samostatný pohyb. Zárove	 m� však p�ekvapilo, že pouze 25 

respondent� uvedlo, že pom�cky využívá v zam�stnání. Vzhledem k tomu, že více než po-

lovina respondent� je v sou�asnosti již v d�chodu, je tato skute�nost pochopitelná. Zárove	 

chci však poukázat na to, že kdybych p�íšt� formulovala otázky do dotazníku, požadovala 

bych po respondentech, aby definovali, zda jsou v d�chodu invalidním �i starobním. Výsle-

dek hypotézy nyní m�že být zkreslený. 

Hypotéza �íslo 2: „Domnívám se, že mezi nejvíce využívané pom�cky, a to asi u 55 % 

dotázaných, pat�í signaliza�ní, orienta�ní a komunika�ní pom�cky a u 45 % respondent� 

pom�cky pro zápis a záznam informací.“ Pro b�žný život je pot�eba být schopen se samo-

statn� pohybovat a komunikovat s okolím. Z toho jsem vycházela p�i formulaci hypotézy, 

která poukazuje na nejvíce využívané pom�cky. Hypotéza se mi potvrdila. Mezi nejvíce 

využívané pom�cky pat�í pom�cky pro domácnost, pom�cky k samostatnému pohybu a 

prostorové orientaci. Pom�cky pro zápis informací se také objevily ve 35 dotaznících, ale 

jsou využívané v menší mí�e než orienta�ní pom�cky.  

Hypotéza �íslo 3: „Domnívám se, že pro v�tšinu dotázaných je z finan�ních d�vod� obtíž-

né obstarat si kompenza�ní pom�cku.“ Hypotéza vztahující se k finan�ní dostupnosti po-

m�cek, se dotazníkovým šet�ením nepotvrdila, nebo� pro 55 % respondent� jsou pom�cky 

finan�n� dostupné. Pouze 10 respondent� odpov�d�lo záporn�. P�edpokládám, že tento 

fakt je dán i tím, že zrakov� postižení mají nárok na poskytnutí p�ísp�vku na po�ízení kom-

penza�ní pom�cky. P�i stanovování této hypotézy jsem vycházela z finan�ních hodnot jed-

notlivých pom�cek, které jsem m�la k dispozici. Nap�íklad Picht�v psací stroj stojí až 

10.600,- K�. Po d�kladném prostudování sociálních p�ísp�vk� p�i zpracovávání práce jsem 

zjistila, že zrakov� postižený m�že dostat p�ísp�vek na tuto pom�cku až do výše 100 %. 
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Hypotéza �íslo 4: „P�edpokládám, že 30 % všech dotázaných využívá služeb vodícího psa. 

Zárove� p�edpokládám, že zbylých 70 % dotázaných psa nemá, protože ho vzhledem ke 

stupni postižení nepot�ebuje.“ Jak vyplývá z výsledk� dotazníkového šet�ení, 83 % všech 

osob, které odpovídaly na otázku, nevyužívá vodícího psa. Nejvíce lidí zárove	 uvedlo jako 

d�vod, že psa zatím vzhledem ke stupni postižení nepot�ebuje. Tím se potvrdila moje hypo-

téza. Zajímavé jsou však d�vody, které vedou zrakov� postižené k nepo�ízení si psa. V od-

pov�dích se objevily d�vody jako malý byt, finan�ní nákladnost, ale také vysoký v�k a aler-

gie na psy.  

Hypotéza �íslo 5: „Myslím si, že více než polovina respondent� využívá možnosti seznámit 

se s kompenza�ní pom�ckou v organizaci pro zrakov� postižené. P�i výb�ru pom�cky dá 

hlavn� na radu pracovníka organizace a menší �ást dotázaných se obrátí s žádostí o po-

moc na sociálního pracovníka.“ Hypotézu se poda�ilo potvrdit. Z odpov�dí uvedených v 

dotaznících vyplývá, že nejvíce osob s postižením zraku se p�i výb�ru a nákupu nové kom-

penza�ní pom�cky se obrací s žádostí o pomoc na pracovníky organizací pro zrakov� posti-

žené. Jako možnost odpov�di ho uvedlo 63 osob. Je to pochopitelné, nebo� organizace na-

bízejí jako jednu ze svých služeb pomoc s výb�rem pom�cky. Zam�stnanci jsou také dob�e 

informovaní o funkci, uplatn�ní pom�cky a poradí �lov�ku, jak a kde si pom�cku objednat.  

Hypotéza �íslo 6: „Domnívám se, že 99 % všech dotázaných osob zná a zárove� využívá 

n�které z nabídky služeb organizací pro zrakov� postižené.“ Jak vyplývá z dotazníkového 

šet�ení, hypotézu se mi poda�ilo potvrdit. Organizace pro lidi se zrakovým defektem mají 

velký význam. Pomáhají jedinc�m s nácvikem samostatného pohybu, poskytují sociální a 

pracovn� právní poradenství, pomoc s obstaráním pom�cky a jiné služby. Lidé v nich však 

také tráví sv�j volný �as a mají možnost se setkat se stejn� postiženými lidmi. Až 95 % 

všech dotazovaných využívá služeb, jež jsou jim nabízeny organizacemi, ur�enými pro oso-

by se zrakovým postižením.    

Domnívám se, že se mi poda�ilo splnit cíle, které jsem si kladla na za�átku práce. Dotazní-

kovým šet�ením jsem zjistila dostupnost i využitelnost kompenza�ních pom�cek. Pouze si 

myslím, že p�i p�íštím pr�zkumu by bylo dobré zahrnout do šet�ení více v�kových kategorií. 

V mém šet�ení se objevuje hlavn� názor starších lidí, nebo� mi nebyl umožn�n pr�zkum ve 

školách pro zrakov� postiženou mládež,  proto mi v práci chybí pohled více mladých lidí na 

v�c.   
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ZÁV�R 

P�i zpracovávání své bakalá�ské práce jsem si uv�domila, že neexistují dva sv�ty. Sv�t vidí-

cích a sv�t nevidomých. Ve skute�nosti žijeme všichni pouze v jednom sv�t�, i když nevi-

domí mohou leccos prožívat jinak, odlišn�. Jednou z mnoha v�cí, na které závisí toto jejich 

prožívání jsou schopnosti a možnosti zrakov� postižených osob. 

V teoretické �ásti jsem se snažila shrnout problematiku lidí se zrakovým handicapem. Z této 

velmi široké tematiky, jsem si ke zpracování své bakalá�ské práce vybrala kompenza�ní po-

m�cky pro zrakov� postižené. Domnívám se totiž, že téma kompenza�ních pom�cek ješt� 

nebylo mnohokrát zpracováno formou pr�zkumu a zárove	 jsou kompenza�ní pom�cky 

d�ležitým pomocníkem v b�žném život� zrakov� postižených. V teorii jsem popsala jednot-

livé stupn� postižení, kvalitu života osob se zrakovým defektem a jejich vyrovnávání se s 

obtížnou životní situací. I pro osoby s postižením zraku je d�ležité, aby m�li možnost se 

kvalitn� p�ipravit na své budoucí povolání. Proto jsem uvedla školy, jež se zam��ují na 

vzd�lávání zrakov� postižených d�tí a mládeže. V�nuji se tedy i kompenza�ních pom�ckám, 

pot�ebným ke kvalitnímu životu zrakov� postižených. Neopomn�la jsem se také zmínit o 

sociální pomoci zrakov� postiženým ob�an�m.  

Jako cíle praktické �ásti práce jsem si stanovila zjistit dostupnost pom�cek pro osoby se 

zrakovým defektem a uplatn�ní pom�cek v b�žném život�. Také m� zajímaly organizace 

pro zrakov� postižené a jejich pot�ebnost. Stanovila jsem šest hypotéz, vztahujících se k 

této problematice. Údaje, zjišt�né od osob se zrakovým defektem dotazníkovým šet�ením, 

jsem následn� zpracovala do podoby tabulek a graf�.  

Doufám, že teoretické poznatky a výsledky praktické �ásti mé práce budou p�ínosem pro 

všechny, kterým se dostane do rukou. A to jak pro zdravotníky, pracovníky organizací i 

b�žnou ve�ejnost. Myslím si, že by mohla též sloužit jako pomocník p�i zpracování dalšího 

pr�zkumu �i výzkumu, zabývajícího se problematikou lidí s postižením zraku. Jsem ráda, že 

jsem si vybrala práv� toto téma, protože p�edtím jsem nikdy nep�emýšlela nad tím, jak je 

obsáhlé, a také m� velmi obohatilo setkávat se zrakov� postiženými lidmi.  

Domnívám se, že však stále z�stává mnoho témat, které by bylo zajímavé zpracovat formou 

pr�zkumu nebo jiné práce. Zajímavým tématem by mohla být komunikace ve�ejnosti s nevi-

domými. Ur�it� všichni jsme se již setkali v desaterem pro komunikaci s nevidomým, ale 

um�li bychom poznatky z n�j aplikovat v praxi?  
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CNS 

OU 

 Centrální nervový systém. 

Odborné u�ilišt�. 

PC 

SONS 

 Personal computer – osobní po�íta�. 

Spojená organizace slabozrakých a nevidomých. 

SŠ 

TC 

TS  

VSVP 

VOŠ 

VŠ 

ZP 

ZH 

ZŠ 

 St�ední škola. 

Tyflocentrum. 

Tyfloservis. 

Výcvikové st�edisko vodících ps�. 

Vyšší odborná škola. 

Vysoká škola. 

Zrakov� postižený. 

Zrakov� handicapovaný. 

Základní škola. 
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P�ÍLOHA P I: DOTAZNÍK PRO ZRAKOV� POSTIŽENÉ 

Dobrý den, jmenuji se Hana Šuranská a jsem studentkou 3. ro�níku bakalá�ského studia na 

Univerzit� Tomáše Bati ve Zlín� oboru ošet�ovatelství. 

Dotazník, který Vám p�edkládám bude sloužit k vypracování mé bakalá�ské práce na téma: 

„Psychosociální problematika u zrakov� postižených.“ Všechny informace v dotazníku jsou 

anonymní a budou použity pouze k vypracování mé bakalá�ské práce. 

D�kuji za ochotu a za �as strávený nad tímto dotazníkem. 

Odpov�
 na otázku ozna�te k�ížkem, pop�. dle informace u dané otázky. Pokud není uve-

deno jinak, je vždy jen jedna možnost odpov�di. 

 

1. Pohlaví 

�muž 

� žena 

2. V�k 

…………let 

3. Rodinný stav  

�svobodný/á 

�ženatý/vdaná 

�rozvedený/á 

�vdovec/vdova 

4. Stupe
 dosaženého vzd�lání 

�základní 

�vyu�en 

�st�edoškolské s maturitou 

�vyšší odborné 

�vysokoškolské 



 

 

5. Jaké je Vaše sou�asné sociální postavení 

�student (uve
te školu) ……………………………………………………………………. 

�zam�stnanec 

�nezam�stnaný 

�podnikatel 

�d�chodce 

�ostatní 

6. Stupe
 Vašeho zrakového postižení 

�nevidomý 

�zbytky zraku 

�slabozraký 

7. Jedná se o postižení 

�vrozené 

�získané b�hem života 

8. Máte bezbariérov� upravený d�m �i byt 

�ne  

�ano 

9. Kdo Vám pomáhá s vedením domácnosti, vy�izováním na ú�adech, nakupová-

ním… 

�zvládám sám/sama 

�rodina (uve
te, který �len rodiny) ………………………………………………………... 

�p�átelé 

�jiné (uve
te) ……………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

10. Myslíte si, že existuje dostate�né množství kompenza�ních pom�cek pro zrakov� 

postižené 

�ne  

�ano 

11. Jsou pro Vás pom�cky finan�n� dostupné 

�ne  

�ano 

12. Kde je podle Vás mnoho bariér, a	 už komunika�ních nebo architektonických, 

pro zrakov� postižené (ozna�te i více možností) 

�zdravotnická za�ízení 

�školy 

�ú�ady 

�v zam�stnání 

�ve sportovních a kulturních za�ízeních 

�ubytovací za�ízení (nap�. hotely) 

�v obchodech 

�jiné (uve
te) ……………………………………………………………………………… 

13. Za jakým ú�elem nejvíce využíváte kompenza�ní pom�cky v b�žném život� 

(ozna�te i více možností) 

�pro prostorovou orientaci 

�samostatný pohyb, tj. ch�ze s bílou holí 

�b�žné �innosti v domácnosti 

�pro výuku 

�pro zábavu a pou�ení 

�v zam�stnání 

�jiné (uve
te) ……………………………………………………………………………… 



 

 

14. Jaký typ pom�cky nej�ast�ji využíváte (ozna�te i více možností) 

�diktafony a hlasová digitální za�ízení 

�drobné pom�cky 

�m��idla 

�p�ístroje pro �asomíru 

�signaliza�ní, orienta�ní a komunika�ní pom�cky 

�pom�cky pro zápis a záznam informací (Picht�v psací stroj …) 

15. Využíváte možnosti p�j�ování kompenza�ních pom�cek 

�ne 

�ano 

16. Myslíte si, že je obtížné obstarat si kompenza�ní pom�cku 

�ne 

�ano (uve
te d�vod) ………………………………………………………………………. 

17. Využíváte služeb vodícího psa 

� ano 

�ne (uve
te d�vod) ………………………………………………………………………... 

18. Kdo Vám pomáhá p�i výb�ru a  nákupu nové kompenza�ní pom�cky 

�pracovník organizace pro zrakov� postižené 

�sociální pracovník 

�léka� 

�rodina a p�átelé 

�sám/sama 

�jiné (uve
te) ……………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

19. Jak nejrad�ji trávíte sv�j volný �as s využitím kompenza�ních pom�cek 

�sport 

�kulturní akce 

�s rodinou a p�áteli 

�jiné (uve
te) ……………………………………………………………………………… 

20. Znáte n�jakou organizaci pro zrakov� postižené 

�ne 

�ano (uve
te) ……………………………………………………………………………… 

21. Využíváte n�jakou organizaci pro zrakov� postižené 

�ne 

�ano (uve
te) ……………………………………………………………………………… 

22. Jakým zp�sobem využíváte služeb organizací pro zrakov� postižené (uve�te) 

……………………………………………………………………………………………….. 

23. Jste spokojen/a s rozsahem služeb poskytovaných organizacemi pro zrakov� posti-

žené 

�velmi spokojen 

�spokojen 

�mén� spokojen 

�nespokojen 

 

 

 



 

 

 P�ÍLOHA P II: DESATERO PRO KONTAKT S NEVIDOMÝM 

1. M�jte na pam�ti, že nevidomí jsou zcela normální lidé, kte�í mají r�zné p�ednosti i nedo-

statky, stejn� jako každý jiný. I mezi nimi jsou lidé vyjíme�ní, inteligentní, oby�ejní i mén� 

nadaní. 

2. P�i setkání s nevidomým se chovejte p�irozen� a nenucen�. Pomozte tam, kde je to nutné 

a pot�ebné, a to zp�sobem taktním a pokud možno nenápadným. Pomoc však nevnucujte. 

Bu
te také p�ipraveni na možnost, že Vaše pomoc bude odmítnuta. 

3. Vyvarujte se projev�m soucitu – o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S velkým po-

vd�kem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která p�ijde vhod ve ztížených podmínkách. 

Nep�ipus�te ani podce	ující nebo snižující výroky, vždy� nevidomí mají právo na úctu a 

uznání stejn� jako všichni ostatní.  

4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první, i když je mladší než vy, a k 

pozdravu p�ipojte i jméno, aby v�d�l, že pozdrav pat�í jemu. 

5. Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se z�eteln� poznat. Pokud 

vás nepozná podle hlasu, pov�zte své jméno. Tichý pohyb neznámé osoby v jeho okolí p�-

sobí pochopiteln� nep�íjemn�. Rovn�ž upozorn�te na to, že místnost opouštíte. 

6. Velmi nep�íjemn� na nevidomého p�sobí, projednáváte-li jeho záležitosti nikoli p�ímo s 

ním, ale s jeho pr�vodcem. Pr�vodce nevidomého pouze doprovází, nikoli zastupuje. 

7. Když se nevidomý octne na ulici, na nádraží apod. v orienta�ních t�žkostech, zeptejte se 

ho, zda mu m�žete n�jak pomoci. Velký hluk, prudký déš� i sníh zhoršují nevidomému ori-

entaci v prostoru. Potom sta�í, když nevidomému nabídnete, aby se lehce zav�sil do vaší 

paže, protože takto m�že snadno jít kr��ek za vámi, sledovat sm�r vašich pohyb� a na vše 

v�as reagovat. 

8. P�i nástupu do dopravních prost�edk� netla�te nikdy nevidomého p�ed sebou, ale jd�te 

sami první. Nevtla�ujte nevidomého na sedadlo, sta�í, když položíte jeho ruku ne op�radlo. 

P�i vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dve�í. 

9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez pr�vodce, jist� ocení pomoc p�i vyhledávání 

v�šáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, sta�í, když mu povíte, jak je jídlo na 

talí�i uspo�ádané. Ur�it� uvítá informace o tom, co všechno je na stole (sklenice s vodou, 

váza, popelník atd.), a kdo u stolu sedí spolu s ním. 



 

 

10. Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, vybavení 

místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. P�i popisování se nemusíte vyhýbat optickým 

dojm�m a barvám.     



 

 

P�ÍLOHA P III: ABECEDA BRAILLOVA BODOVÉHA PÍSMA PRO 

NEVIDOMÉ 

 

 



 

 

P�ÍLOHA P IV: KOMPENZA�NÍ POM�CKY PRO ZRAKOV� 

POSTIŽENÉ 

Pom�cky pro domácnost 

 

 

Cedník na bylinky 

 

 

Dávkova� potravin 

 

 

Dávkova� tekutin 



 

 

 

Pom�cky pro domácnost 

 

 

Držák na cibuli 

 

 

Násypka na láhve 

 

 

Odd�lova� žloutku 

 



 

 

 

Pom�cky pro domácnost 

 

 

Propichova� vajec 

 

 

St�rky na �esnek 

 

 

Kuchy	ská váha 

 



 

 

 

Pom�cky pro domácnost 

 

 

Navléka� jehel 

 

 

Jehly patentní 

 

 

Indikátor hladiny 

 



 

 

 

Pom�cky pro domácnost 

 

 

Minivalcha na ru�ní praní 

 

 

P�li� tablet 

 

 

Zásobník lék� na týden 

 



 

 

 

Pom�cky pro domácnost 

 

 

Rozlišova� klí�� 

 

 

Postroj na psa popruhový 

 

 

Audiokazety 

 



 

 

 

Signaliza�ní, orienta�ní a komunika�ní pom�cky 

 

 

H�l bílá 

 

 

H�l bílá teleskopická 

 

 

Blikající segment do bílé hole 

 



 

 

 

Signaliza�ní, orienta�ní a komunika�ní pom�cky 

 

 

Sherlock 

 

 

�ip plastový k Sherlocku 

 

 

 

 

 



 

 

 

Signaliza�ní, orienta�ní a komunika�ní pom�cky 

 

 

Majá�ek navigátor 

 

 

Orienta�ní maják 

 

 

Tyflosonar 

 

 

 



 

 

 

Signaliza�ní, orienta�ní a komunika�ní pom�cky 

 

 

ColorTest 

 

 

Colorino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pom�cky pro �asomíru 

 

 

Budík digitální mluvící 

 

 

Hodinky pánské hmatové 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pom�cky pro �asomíru 

 

 

Hodinky dámské hmatové 

 

 

Hodinky mluvící sportovní 

 

 

 

 

 



 

 

M��idla, diktafony a pom�cky s hlasovým výstupem 

 

 

Dvoumetr skládací 

 

 

Metr krej�ovský prošívaný 

 

 

Pásmo svinovací mluvící 

 

 



 

 

M��idla, diktafony a pom�cky s hlasovým výstupem 

 

 

Váha osobní s hlasovým výstupem 

 

 

Diktafon 

 

 

Digitální záznamník 

 



 

 

Pom�cky pro odstra
ování informa�ních bariér 

 

 

Šablona na rozlišování bankovek 

 

 

B kostka k nácviku bodového písma 

 

 

Reliéfní barvy 

 

 



 

 

Pom�cky pro odstra
ování informa�ních bariér 

 

 

Picht�v psací stroj 

 

 

Tabulka �ty� �ádková 

 

 

Bodátko k tabulce 

 

 



 

 

Pom�cky pro odstra
ování informa�ních bariér 

 

 

Dymoklešt� 

 

 

Dymopáska 

 

 

Šestibod k výuce bodového písma 

 

 



 

 

Pom�cky pro odstra
ování informa�ních bariér 

 

 

Kalkulátor s hlasovým výstupem 

 

 

Písanka kolí�ková 

 

 

Teplom�r léka�ský mluvící 

 

 



 

 

Pom�cky pro zábavu, výuku a pou�ení 

 

 

Omalovánky reliéfní 

 

 

Hmatov� zna�ené karty 

 

 

Piškvorky 

 

 



 

 

Pom�cky pro zábavu, výuku a pou�ení 

 

 

�lov��e, nezlob se 

 

 

Šachy 

 

 

Domino 

 



 

 

P�ÍLOHA P V: ŽÁDOSTI O UMOŽN�NÍ DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠET�ENÍ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


