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Abstrakt 

Tato absolventská práce se v první částí zabývá samotným zrakovým orgánem – okem, jeho 

vadami, základními rozdíly mezi slabozrakostí a slepotou. V další části jsou popisovány 

nejznámější pomůcky pro slabozraké osoby a na závěr jsou popsány možnosti využití volného času 

zrakově postižených, především specializovaných center, ve kterých se nevidomí lidé mohou 

společně scházet, vyměňovat své zkušenosti a kde si mohou koupit kompenzační pomůcky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

This work deals with human vision (human eye and its defects), basic differences between low 

vision and blindness. In further part of work the best known aids for people with vision problems 

are described. The final part of work discuss about specialized centers for people with vision 

problems where patients can meet, change experiences and buy compensatory aids. 
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ÚVOD 

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala kompenzační pomůcky pro slabozraké. Tohle téma 

jsem si vybrala, proto, že mi přišlo zajímavé dozvědět se něco o tom, jak to mají slabozrací lidé 

s orientací, jak moc jsou omezení, co můžou dělat a co naopak ne. Touto prací bych chtěla 

dosáhnout toho, aby si lidé více vážili svého zraku a celkově svého zdraví. 
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1   Zrakový aparát 

Nejdůležitější součástí zrakového ústrojí je oční koule (bulbus oculi), která je vlastní smyslový 

orgán pro vnímání obrazové informace. Dále jsou k oku připojeny další části, zajišťující ochranu a 

pohyblivost oka. Mezi tyto přídatné orgány oka patří okohybné svaly, oční víčka, řasy, spojivka, 

slzní aparát, cévy, nervy a očnice, ve které je celý aparát zasazen. 

1.1 Anatomie oka  

 

 

 

Stěna oční koule (bulbus oculi) je tvořena třemi vrstvami. Zevní vrstva-vazivový obal se rozděluje 

na bělimu a rohovku. Bělima (sclera) je stavebně i funkčně podpůrnou tkání – je tvořena hustým 

kolagenním vazivem. Bělima udržuje tvar oční koule a poskytuje jí mechanickou ochranu. 

Rohovka (cornea) tvoří průhlednou vypouklou vrstvu, umístěnou zepředu oka. Střední vrstvu stěny 

oční koule tvoří živnatka (uvea). Je to vrstva, která obsahuje řídké kolagenní vazivo obsahující 

mnoho cév a pigmentových buněk. Tyto pigmentové buňky spolu s pigmentovou vrstvou sítnice 

vytváří černý prostor, který uvnitř oka zabraňuje odrazu světla. Přední část živnatky je přeměněna 

Obr. 1 Řez okem  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

7 

v řasnaté těleso (corpus ciliare) a duhovku (iris). Povrch řasnatého tělesa je pokryt slepou částí 

sítnice, tvořenou dvěma vrstvami buněk: zevní vrstva přilehlá k řasnatému tělísku a obsahuje 

pigment, zatímco vnitřní vrstva je bez pigmentu. Přední část živnatky odstupující z řasnatého tělesa 

se odpoutává od bělimy a vytváří duhovku. Duhovka má vzhled tenké kulaté ploténky s kruhovým 

otvorem uprostřed – zornice (pupilla). Průsvit zornice upravují dva duhovkové svaly, svěrač a 

rozvěrač zornice, které regulují množství světla dopadající na sítnici. Množství pigmentových 

buněk rozhoduje o výsledném zbarvení duhovky. Barva duhovky může být od hnědé přes zelenou, 

šedou až k modré. Hnědou barvu očí má nejvíce světové populace, naopak čistě zelenou má 

nejméně lidí. Ve vnitřní vrstvě se rozprostírá sítnice (retina). Část sítnice, která leží v zorném poli 

oka, je předurčena pro nejostřejší vidění. Tato oblast sítnice je lehce žlutozeleně zbarvena, a proto 

se označuje jako žlutá skvrna (macula lutea). Obraz, který je vrhán na sítnici, je obrácený. Čočka 

(lens crystallina) je vypuklé těleso připojené pomocí závěsného aparátu k povrchu řasnatého tělesa. 

Čočka je tvořena čočkovými vlákny a celá její struktura je bez cév. Prostor za čočkou vyplňuje 

sklivec (corpus vitreum). Rosolovitá konzistence mezibuněčné hmoty sklivce je dána vysokým 

obsahem kyseliny hyaluronové. 

1.2 Zobrazovací vady oka 

Jako každý orgán v těle, tak i oko má určité vady. Ač si to nechceme připouštět, tak většina z nás 

má již od narození jednu z těchto očních vad, a to hypermetropii, myopii či astigmatismus. 

1.2.1 Hypermetropie 

Hypermetropie (dalekozrakost) je normálním nálezem u dítěte hned po narození. S růstem oka 

dalekozrakost klesá. U vyšších stupňů hypermetropie je obvykle oko malé s mělkou přední 

komorou, a tedy paprsky vstupující do oka dopadají až za sítnicí. Část vady, která je odstraněna 

akomodací (proces, při kterém se oko zaostřuje na různě vzdálené předměty) nazýváme latentní 

(skrytá) hypermetropie, část, kterou se snažíme vykorigovat korekčními skly, nazýváme manifestní 

(zjevná) hypermetropie. Schopnost akomodace se snižuje s věkem a první potíže se obvykle 

dostavují po 40. roce života. Zkrátka je to vada, kdy člověk zpočátku vidí dobře do dálky, tato 

ostrost však s věkem klesá v závislosti na její manifestaci a u nekorigovaných hypermetropů se 

obvykle dříve projeví rozmazané vidění do blízka. 

1.2.2 Myopie 

Myopie (krátkozrakost) je vada, kdy se rovnoběžné paprsky přicházející do oka sbíhají v místě 

před sítnicí. Podle počtu dioptrií rozdělujeme krátkozrakost na lehkou (do -3 D), střední (do -6 D) 

a  těžkou (nad -6 D) a progresivní (hodnota dioptrií se mění i po ukončení celkového vývoje 
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lidského těla). Myopické oko je celkově větší, přední komora hlubší. Hlavním příznakem 

krátkozrakosti je mlhavé vidění do dálky, naopak do blízka vidí myop do určitého věku ostře. 

1.2.3 Astigmatismus 

Astigmatismus je refrakční vada, při které má rohovka v různých řezech rozdílnou optickou 

mohutnost (dioptrie). Astigmatismus způsobuje rozmazané vidění, které se projevuje do dálky i do 

blízka a které obvykle převažuje v jednom směru a nelze korigovat spojnou ani rozptylnou čočkou. 

Astigmatismus dělíme na pravidelný, který lze korigovat tzv. torickou čočkou a nepravidelný, který 

torickou čočkou korigovat nelze a který může vzniknout např. v důsledku úrazu, nebo operačního 

zákroku na rohovce. Taková rohovka má v jednom řezu maximální a v k němu kolmém řezu 

minimální optickou mohutnost.  

 

2  Klasifikace zrakového postižení 

Dle WHO (Světová zdravotnická organizace) se zrakové postižení dělí do dvou skupin, a to na 

slabozrakost a slepotu. Přičemž slabozrakost je definována jako stav pacienta se zrakovou ostrostí 

lepšího oka s nejlepší možnou korekcí nižší, než je 0,3 a rovnou nebo lepší 0,05. Případně při 

velikosti zorného pole, v intervalu od 20° do 10°.  Slepota je definována jako stav pacienta se 

zrakovou ostrostí lepšího oka s nejlepší korekcí nižší než 0,05, případně při velikosti zorného pole, 

které je užší než 10°. Dle zrakové ostrosti se zrakové postižení dělí do pěti skupin viz. tabulka č. 1.  

Kategorie zhoršení zraku 

Zraková ostrost při pohledu oběma očima s optimální korekcí 

Horní hranice Dolní hranice 

1. Slabozrakost lehká a střední 6/18 = 0,3 6/60 = 0,1 

2. Slabozrakost těžká 5/60 = 0,1 3/60 = 0,05 

3. Těžce slabý zrak 3/60 = 0,05 1/60 = 0,02 
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4. Praktická nevidomost 1/60 = 0,02 Světlocit se správnou korekcí 

5. Úplná nevidomost obou očí Světlocit s chybnou projekcí Úplná ztráta světlocitu 

 

 

Dle zorného pole do 3. kategorie (těžce slabý zrak) řadíme pacienty se zorným polem v rozsahu 

méně než 10° a více než 5° a do 4. kategorie (praktická nevidomost) řadíme pacienty se zorným 

polem méně jak 5°, i když je zraková ostrost normální. 

Poznámka: 

Zraková ostrost / vízus je dán úhlovou velikostí detailu znaků na právě rozlišeném řádku optotypu 

(viz obrázek č.1). Čím lepší rozlišení oka, tím lepší je vízus a čím větší je vízus, tím lepší je zrak.  

Zorné pole je rozsah viděného prostoru při pohledu přímo před sebe. Zorné pole každého oka je 

omezeno okrajem očnice, obočím, nosem, tvářemi a očními víčky. Normální rozsah zorného pole 

je pro jedno oko 90° směrem k uchu, 60° směrem k nosu a nahoru a 70° směrem dolů. Zorné pole 

dělíme na centrální (zajišťuje ostré vidění a vidění barev) a periferní (zajišťuje orientaci v prostoru 

a ve tmě).  

 

2.1 Slabozrakost 

Slabozrakost je oční postižení, kdy jsou zrakové funkce výrazně sníženy, ale zrak je i přesto 

dominantním smyslem. Ke vzniku slabozrakosti může dojít v období před narozením dítěte, při 

Tabulka č. 1 Klasifikace zrakového postižení 

Obr. 2 Optotyp 
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narození i během života, tudíž můžeme slabozrakost rozdělit na vrozenou a získanou. Často se 

u slabozrakých lidí objevuje vytváření nepřesných, neúplných nebo zkreslených představ. 

Problémy se mohou vyskytovat u grafických a pracovních výkonů a taky v prostorové orientaci. 

Slabozrací jsou více méně v pohybu méně jistí a pomalejší. Taky se u nich projevuje malá 

soustředěnost, rychlejší unavitelnost a pomalejší pracovní tempo.  

2.2 Slepota 

Slepota je nejtěžší stupeň zrakového postižení a týká se jak dětí, tak i dospělých a seniorů. Stejně 

jako slabozrakost může být slepota vrozená i získaná. Mezi nejčastější příčiny vrozené slepoty patří 

dědičnost, porušení plodu v době, kdy je ještě v těle matky, prodělaná infekční choroba matky 

v období těhotenství, pohlavní nemoci a další. K častým příčinám získané nevidomosti se řadí šedý 

(katarakta) a zelený zákal (glaukom), nádory, úrazy, komplikace při cukrovce (diabetes), VPMD 

a další. 

2.3 Příčiny zrakového postižení 

Mezi nejčastější příčiny zrakového postižení zejména slepoty patří dědičnost, porušení plodu 

v době, kdy je ještě v těle matky, prodělaná infekční choroba matky v období těhotenství, pohlavní 

nemoci a další. K častým příčinám obvykle získané nevidomosti a následné slepoty se řadí šedý 

(katarakta) a zelený zákal (glaukom), diabetická retinopatie (degenerativní onemocnění sítnice u 

diabetiků), trachom (infekční zánět spojivek), říční slepota (zánět rohovky), retinopatie 

nedonošených (narušený vývoj cév vyživujících sítnici). 

Celosvětově patří mezi hlavní příčiny slepoty: 

1. šedý zákal (39%) 

2. zelený zákal (10%) 

3.  VPMD (7%)  

4. Ostatní tedy diabetická retinopatie, trachom, říční slepota, genetická predispozice, 

degenerativní procesy v oku a traumata. 

V ekonomicky vyspělých zemích EU patří mezi nejčastější příčiny slepoty:  

1. VPMD (50%) 

2. zelený zákal (18%) 
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3. diabetická retinopatie (17%) 

4. šedý zákal (5%) 

3 Pomůcky pro prostorovou orientaci 

Pro pohyb v prostoru potřebují slabozrací lidé buď bílou nebo červenobílou holi, vodícího psa, 

nebo ze začátku „vodiče“, který slabozrakému s orientací pomáhá.  

3.1 Vodící pes 

Vodící psi spadají do skupiny asistenčních psů, jejichž úkolem je „pomáhat“ všem zdravotně a 

tělesně postiženým lidem. O přidělení vodícího psa si může zažádat člověk, který je držitelem 

průkazu ZTP/P (osoba těžce postižená s nárokem na průvodce). V našem případě se jedná o osobu 

s praktickou slepotou. Při žádání o vodícího psa je třeba mít dostatečnou diagnózu od očního 

lékaře.   

Štěňata si obvykle odchovávají samotná výcviková střediska, popřípadě je „adoptují“ od předem 

vybraných chovatelů, přičemž se klade důraz na povahové rysy psí rodinky a na jejich zdravotní 

stav. Výběr vhodného štěněte se obvykle zakládá na výsledcích speciálních testů, kterými projde 

každý potenciální adept ve věku 7-8 týdnů a které prozradí, zda se jedná o správného kandidáta pro 

pomoc nevidomému. K nejvhodnějším plemenům pro roli vodícího psa patří labradorský retrívr, 

zlatý retrívr, německý ovčák, bílý švýcarský ovčák, či královský pudl. 

Do výcviku jsou obvykle přijímáni psi, kteří mají vyrovnaný temperament, jsou schopni učit se a 

udržet si stabilní koncentraci v přítomnosti jiných zvířat, především psů. Dále tento pes musí být 

přizpůsobivý jakýmkoli změnám prostředí, ve kterém se bude pohybovat a požadavkům svého 

pána. Vodící pes nesmí vykazovat známky hyperaktivity a neměl by přehnaně reagovat na 

pohlazení, dotyk, zvuk a jiné podněty. 
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3.2 Bílá hůl 

Bílá (dlouhá) hůl slouží nevidomým lidem jako ochrana před překážkami a také pro snadné 

vyhledání orientačních a znakových bodů. Ideální délka dlouhé hole je zhruba do poloviny 

hrudníku postiženého. 

 Funkce této hole můžeme dělit do tří skupin:  

1. Ochranná, bezpečnostní - poskytnutí ochrany před případnou překážkou 

2. Orientační - vyhledávání orientačních bodů 

3. Informativní, označující – upozornění pro kolemjdoucí a řidiče, že  jde těžce zrakově postižený  

                                       člověk 

Základní postoj při držení hole je: člověk stojí (jde) vzpřímeně a ruku, ve které má hůl má ohnutou 

asi ve výšce pasu. Nejčastějším typem držení hole je tužkovité – hůl se drží stejně jako propiska. 

Existují 3 techniky, jak používat dlouhou hůl: kluzná, kyvadlová a diagonální. Kluzná technika se 

používá především u začátečníků nebo při překonávání překážek; nevidomý klouže holí po 

podložce a tím kopíruje terén. Správná šířka oblouku by měla odpovídat šířce ramen. Při kyvadlové 

technice hůl také opisuje oblouk, avšak není celou dobu na podložce; podložky se dotýká jenom na 

počátku a na konci oblouku. Diagonální hůl slouží hlavně k chůzi po schodech a technika se dá 

přirovnat k předešlým dvěma technikám. 

Obr. 3 Vodící pes – Zlatý retrívr 
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4 Dělení pomůcek podle zapojených smyslů 

Kompenzační pomůcky můžeme dělit podle smyslů na pomůcky se zapojením hmatu nebo sluchu a 

slouží k ulehčení života zrakově postižených lidí. 

4.1 Podle sluchu 

Mezi nejčastější kompenzační pomůcky využívajících sluchu patří ColorTest, DHM majáček, 

ozvučená kalkulačka, ozvučený míč, Sherlock. 

4.1.1 ColorTest 

Jedná se o indikátor barev, který rozezná více než 100 odstínů barev a k tomu ještě spoustu 

podřadných barevných pododstínů. Kromě schopnosti rozeznání barev jsou v přístroji k dispozici 

stopky, hodiny, kalendář, teploměr na měření teploty v místnosti, diktafon a rozlišovač Eur. 

Všechny informace jsou postiženému zprostředkovány hlasovými výstupy. 

 

 

Obr. 5 ColorTest 

Obr. 4 Bílá slepecká hůl 
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4.1.2 DHM majáček 

Digitální hlasový majáček (DHM) je zařízení dálkově ovládané nevidomou osobou, které pomocí 

akustického hlášení usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci 

a poskytuje jim věcnou informaci.  

 

 

4.1.3 Ozvučená kalkulačka 

Ozvučená kalkulačka slouží nevidomým lidem k provádění různých výpočtů, avšak bez použití 

zraku. Funguje tak, že nevidomý „naťuká“ příklad do kalkulačky a ona jí vše komentuje hlasovými 

výstupy – i výsledek. 

Obr. 6 DHM majáček 
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4.1.4 Ozvučený míč 

Ozvučených míčů se dělá několik druhů. Od kriketového míčku až po volejbalový míč. Většinou je 

opatřen rolničkami, které jsou umístěny uvnitř míče a které nevidomému poskytují informaci o 

tom, kde se míč nachází. 

 

 

4.1.5 Sherlock 

Pomůcka Sherlock je vlastně taková čtečka etiket. Tato čtečka slouží k nahrávání hlasových 

komentářů u samolepících etiket. Tato čtečka se přiloží k etiketě libovolného výrobku a 

nevidomému „přečte“ text napsaný na etiketě. 

Obr. 7 Ozvučená kalkulačka 

Obr. 8 Volejbalový ozvučený míč 
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4.2 Podle hmatu 

K nejčastějším pomůckám využívajících hmatu patří například různé hmatové mapy, navlékač 

jehel, oddělovač žloutků od bílků, půlič tablet, šablony na bankovky a mince, Pichtův psací stroj a 

například vodící linie na dlažbách. 

4.2.1 Hmatová mapa  

Hmatová mapa umožňuje nevidomým lidem lépe si představit a seznámit se s panoramatem 

například určité oblasti, města či krajiny. Tato mapa je tvořena různými výstupky, které 

symbolizují právě nějakou tu krajinu, dále Braillovým písmem, které na mapě slouží jako popisek. 

 

4.2.2 Navlékač jehel 

Praktický pomocník do domácnosti pro zrakově postižené je plastový navlékač jehel.  

 

Obr. 9 Hlasová čtečka SHERLOCK 

Obr. 10 Hmatová mapa 
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4.2.3 Oddělovač 

Oddělovač žloutků od bílků je stejně jako navlékač jehel velmi praktická věc do domácnosti. Tato 

pomůcka funguje jednoduše: rozbijete vajíčko, určíte, aby obsah vajíčka „spadl“ do oddělovače a 

tam bílek proteče dírkou dolů například do sklenice a žloutek zůstane nahoře. 

 

4.2.4 Půlič tablet 

Další šikovnou věcičkou do domácnosti je půlič tablet, který slouží k tomu, aby si mohl postižený 

bez problému a jednoduše rozpůlit tabletu v případě, že celou tabletu nemůže pozřít. 

 

Obr. 11 Navlékač jehel 

Obr. 12 Oddělovač žloutků od 

bílků 

Obr. 13 Půlič tablet 
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4.2.5 Šablony na rozeznání měny 

K tomu, aby slepý člověk rozeznal různě hodnotné bankovky a mince slouží speciální šablony. 

S mincí se „přejíždí“ po šabloně, dokud mince nezapadne do správného otvoru, podle správného 

otvoru nevidomý pozná, o jakou minci se jedná. U bankovek to funguje podobně. 

 

 

4.2.6 Pichtův psací stroj 

Jako máme my, vidoucí, svůj psací stroj, který píše text, tak i nevidomí mají svůj psací stroj – 

Pichtův psací stroj, který místo písmenek vyráží do papíru Braillovo písmo. Stroj má 7 kláves pro  

6 bodů Braillovy abecedy a uprostřed pro mezerník. Lze ho ovládat jednou rukou, takže nevidomý 

může druhou rukou například číst text, který opisuje. 

Tento psací stroj pro nevidomé vynalezl roku 1901 učitel pracující v Ústavu pro nevidomé 

v Berlíně Oskar Picht. Podle něj taky tento psací stroj nese název. 

Obr. 14 Šablony na měnu 
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4.2.7 Vodící linie 

Možná jste si někdy někdo položil otázku, k čemu slouží dlažební kostky uspořádané do různých 

tras, po kterých běžně chodíme. Ani já jsem doteď nevěděla, jaký a zda vůbec to má nějaký 

význam – a má. Tyto vodící linie slouží nevidomým lidem k lepší orientaci například při procházce 

nebo jen tak při běžné chůzi po této dlažbě. 

 

Obr. 15 Pichtův psací stroj 

Obr. 16 Vodící linie 
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5 Centra pro zrakově postižené 

Stejně tak jako my vidoucí máme všelijaké zájmové kroužky a záliby, tak mají i nevidomí možnost 

věnovat se věcem, které je zajímají a baví. Ovšem nejen k tomu tyto organizace slouží, tyto centra 

jsou k dispozici zrakově postiženým lidem také proto, aby se tam dozvěděli informace o nových 

pomůckách, naučili se s pomůckami správně zacházet a taky to může být místo pro seznamování 

lidí se stejnou indispozicí, nalézání nových přátel aj. K takovýmto účelům patří například 

Tyfloservis, Tyflocentrum, popřípadě Tyflokabinet. 

5.1 Středisko rané péče 

Střediska rané péče se věnují zrakově postiženým dětem hned od jejich narození. Tyto střediska 

slouží k metodice rozvoje těžce postiženého zraku dítěte hned v útlém věku a využívání zbylého 

vidění. Raný vývoj dítěte je obdobím, ve kterém se prudce vyvíjí nervová soustava, tím pádem je to 

vhodné období pro podpoření vývoje zrakových drah a zpracovávání zrakových vjemů. Každý, byť 

malý použitelný zbytek zraku je velmi významný. Cílem těchto středisek je dosáhnout 

maximálního rozvoje zbylých zrakových funkcí a schopnosti využít je v běžném životě. 

5.2 Tyfloservis 

Tyfloservis o.p.s. je určen pro těžce zrakově postižené občany od 15 let, a to jak těm, u kterých 

došlo k postižení zraku v pozdějším věku, tak i osobám postiženým od narození. Poskytuje výcvik 

prostorové orientace, chůze s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem nebo s vodícím psem, výběr 

vhodných tras k chůzi, nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, osobní hygiena), výcvik ve čtení 

Braillova bodového písma, nácvik podpisu, psaní na psacím stroji nebo na počítačové klávesnici 

pro nevidomé. Dále také poskytuje informace o kompenzačních pomůckách a proškoluje v jejich 

požívání. 

5.3 Tyflokabinet 

Tyflokabinet o.p.s. je odborné technické pracoviště pro nevidomé a slabozraké lidi od 7 let věku. 

Poskytuje informace výcvik v oblasti používání speciálních elektronických kompenzačních 

pomůcek a jiných pomůcek pro každodenní potřebu nevidomého zrakově indisponovaného. 
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5.4 Tyflocentrum 

Tyflocentrum o.p.s. se díky jeho názvu často plete s tyfloservisem, pravda je ale taková, že mezi 

těmito dvěma středisky jsou značné rozdíly. Tyflocentra poskytují tzv. rehabilitaci 2. stupně, která 

zahrnuje především rozšíření nabídky tyfloservisů. Dále přebírá funkci metodického střediska pro 

informatiku a braillnet, což znamená zprostředkování digitalizace textů, pořádání kurzů 

zaměřených na informatiku, nabídku různých volnočasových aktivit, dobrovolného programu, 

pomoc při vyhledávání zaměstnání pro nevidomé jedince a další. 

 

 

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

22 

 

Závěr 
 
Moc mě bavilo psát moji závěrečnou práci, musím přiznat, že ne vždycky jsem se do psaní pouštěla 

s chutí, ale převažovaly ty světlé chvilky. Přišlo mi moc zajímavé přiblížit se aspoň trošku životu 

nevidomých a slabozrakých lidí. Se svojí prací jsem spokojená a doufám, že bude i pro vás 

zajímavá, stejně tak, jako pro mě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2015 _______________________  

           podpis  
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