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Vývin dieťaťa so zrakovým postihnutím 
  

 

Zrakové vnímanie 

 

Zrakové vnímanie je naučenou funkciou. Aby sa táto schopnosť adekvátnym 

spôsobom rozvinula, je nutné ju stimulovať. Za normálnych okolností (v prípade zdravého 

dieťaťa) stačia k stimulácii rozvoja zrakového vnímania bežné podnety. Ale pokiaľ ide o 

dieťa so závažnejším zrakovým postihnutím, je nutné prispôsobiť kvalitu vizuálnej stimulácie 

možnostiam, ktoré dieťa má. Pokiaľ by takéto dieťa nebolo špecifickým spôsobom 

stimulované, jeho zrakové schopnosti by sa nerozvíjali, dieťa by sa ich nenaučilo používať. 

Bežné podnety (zaujímavé pre zdravé deti) nie sú pre takto postihnuté deti atraktívne,  

nevedia ich dobre rozlišovať, nechápu ich význam, podnety pre ne nemajú potrebnú 

stimulačnú hodnotu. Špecifická (alebo špeciálna) stimulácia nevedie k zlepšeniu zrakovej 

vady, ale umožňuje efektívnejšie, lepšie využívanie zrakových funkcií. S takýmto špeciálnym, 

zámerným nápravným procesom je vhodné a potrebné začať už v dojčenskom období. 

 

Vývin zrakovo postihnutého dieťaťa v dojčenskom veku závisí od miery (typu, 

rozsahu) zrakového postihnutia. V prípade najzávažnejších postihnutí dochádza k určitému 

oneskoreniu v niektorých zložkách. 

 

Vývin zrakového vnímania 

 

U dieťaťa počnúc prvým dňom narodenia postupuje myelinizácia zrakových nervov a 

jej tempo do značnej miery závisí od svetelných podnetov. Zrakový systém teda nie je pri 

narodení ešte celkom rozvinutý. Novorodenci majú chabú zrakovú ostrosť a ich schopnosť 

zaostrovať je obmedzená, predmety, na ktoré sa pozerajú, vidia rozmazane. Zraková 

pozornosť sa za obvyklých okolností rýchlo vyčerpáva, ale často môže byť obnovená 

predložením nového podnetu a niektoré deti sa dokážu o veľmi príťažlivý podnet zaujímať 

veľmi dlho – až do desiatich minút. Zaujímavé vizuálne podnety môžu niekedy aj meniť stav 

dieťaťa: ospalé alebo plačúce dieťa sa upokojí, keď mu je predložený veľmi zaujímavý 

podnet. Novorodenci sú silne krátkozrakí a ich zaostrovacia schopnosť je obmedzená. 

Predmety, na ktoré sa pozerajú, vidia rozmazane. Zrakové schopnosti dieťaťa sa však v 

priebehu niekoľkých prvých mesiacov života rýchlo zlepšujú.  

 

Trojmesačné dieťa spozoruje rýchlo predmet ležiaci v strednej čiare v dostatočnej 

blízkosti a sledovanie pohybujúceho sa predmetu je už veľmi plynulé, dieťa predmet sleduje 

pohybmi očí i hlavy vo všetkých smeroch i do kruhu. V tomto veku už tiež dokáže odhadnúť 

aj vzdialenosť predmetu a  z dvoch ponúkaných predmetov siaha po bližšom, ale  iba vtedy, 

pokým sú oba predmety v pohybe a ich dráhy sa krížia. Statické vnímanie hĺbky je ešte 
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nevyvinuté. Špecifický význam majú aj „biologické pohyby” napríklad sledovanie 

pohybujúceho sa človeka alebo ľudskej mimiky. Ak je na tmavú postavu na temnom pozadí 

pripevnené svetlo a postava sa pohybuje, vidíme len pohyblivý svetelný bod, ale máme 

jednoznačný dojem ľudskej chôdze. Už vo veku troch mesiacov preferujú deti tento „ľudský” 

pohyb pred náhodným pohybom svetla na rovnakom pozadí. Pohyby pri chôdzi sa líšia u ľudí 

rôzneho veku a pohlavia a každý z nás má svoj charakteristický spôsob chôdze, podľa ktorého 

nás druhí ľudia môžu spoznať. Sledovanie detí v dojčenskom období ukazuje, že dávajú 

prednosť situácii, kedy sa môžu pozerať na „chôdzu” (pohyb svetla) dieťaťa rovnakého veku i 

pohlavia pred chôdzou iných ľudí. Podobne aj vnímanie ľudských tvárí je značne ovplyvnené 

ich pohybom a malé dieťa ľudskú tvár spoznáva, ak je v pohybe – aj pri značnom skreslení a 

preferuje ho pred inými podobne nezreteľnými podnetmi.  

 

V období 7. alebo 8. mesiaca už dieťa vidí skoro tak dobre ako dospelí. V deviatom 

mesiaci, keďže už dieťa sedí, vidí prevažne v horizontálnej rovine, kde je oveľa viac 

významných podnetov ako pri pohľade z ľahu. V tomto mesiaci dieťa zároveň mení typ 

podnetov, ktorým dáva prednosť: v prvých mesiacoch priťahujú zrakovú pozornosť dieťaťa 

predovšetkým predmety väčšie, výrazné a pestré, ale teraz ho zaujímajú naopak hlavne detaily 

a drobné predmety (malá tabletka, šnúrka či retiazka na krku mamy). Novorodenec však 

nielen vníma, ale zrakové informácie si pamätá a ďalej ich spracováva. Už v prvých dňoch si 

dieťa pamätá tvár svojej matky. 

 

Napriek tomu, že sú ich zrakové schopnosti ešte nedokonalé, novorodenci trávia veľa 

času pozorovaním okolia. Systematicky skúmajú svet a spozornejú, ak uvidia v zornom poli 

predmet alebo nejakú zmenu. Obzvlášť ich priťahujú oblasti s vysokým svetelným 

kontrastom, ako napríklad okraje predmetov. Namiesto toho, aby pozorovali celistvý predmet, 

ako to robia dospelí, pozorujú tie oblasti, v ktorých je najviac svetelných kontrastov a 

prechodov. Ozdoby na detskej postieľke a hračky sú v súčasnosti navrhované tak, aby na nich 

bolo čo najviac svetelných kontrastov, s použitím čiernej a bielej a čistých základných farieb, 

namiesto tradičných detských pastelových farieb. 

 

Novorodenci dávajú prednosť pozorovaniu určitých obrazcov pred inými. Pomocou 

špeciálneho zariadenia – „pozorovacej komôrky” ukazovali vedci deťom vždy dva obrazce, 

ktoré sa určitým spôsobom navzájom líšili. Ukázali im napríklad žltý kruh a červený kruh, 

alebo šedý štvorec a šedý trojuholník. Keď sa deti výrazne dlhšie pozerali na jeden obrazec 

ako na druhý, nezávisle od ich umiestnenia, predpokladá sa, že deti dokážu rozpoznať rozdiel 

medzi obrazcami a že jednému dávajú prednosť pred druhým. Podobne aj citlivosť voči 

niektorým rysom tvaru objektov sa objavuje zavčasu. Ak použijeme obrázok trojuholníka, aj 

trojdňový novorodenec bude zameriavať svoje očné pohyby k jeho rohom a hranám a 

nepozoruje obrázok náhodne. Pomocou týchto metód bolo zistené, že novorodenci dávajú 

prednosť zložitým obrazcom pred jednoduchými a zakrivené línie preferujú pred líniami 

rovnými. Odlišujú jemnú tlač od šedého povrchu a obzvlášť ich zaujímajú tváre. Nemluvňatá 

majú sklon pozerať viac na tvary, ktoré sú podobné ľudskej tvári, čo vyplýva zo skutočnosti, 
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že dávajú prednosť niektorým rysom, ktoré sú v tvári obsiahnuté. Čiže pravdepodobne ich 

tváre priťahujú nie preto, že sú ľudské, ale pretože majú mnoho vlastností, ktoré majú deti 

rady: zakrivené línie, veľký kontrast, zaujímavé okraje, pohyb a zložitosť. Väčšinou sa 

pozerajú na vonkajšie kontúry tváre (napríklad na vlasovú líniu), ale od dvoch mesiacov 

zameriavajú svoju pozornosť na vlastné rysy našej tváre – oči, nos a ústa.  

 

Vo veku asi troch mesiacov je nemluvňa schopné rozoznať niektoré rysy matkinej 

tváre, dokonca i na fotografii, čo potvrdzujú nálezy, že dieťa v tomto veku sa radšej pozerá na 

fotografiu matky než na fotografiu neznámej ženy. V tomto období rodičia s uspokojením 

pozorujú, že dieťa začína nadväzovať očný kontakt – matka nevedomky, ale s prekvapujúcou 

pravidelnosťou, zachytí pohľad dieťaťa, odpovedá naň a tak ho „posilňuje” (čiže podmieňuje 

zvýšenie frekvencie pohľadu dieťaťa smerom k matke). Bádatelia, ktorí pozorovali očný 

kontakt a zamerali kameru na oko dieťaťa, zistili z filmového záznamu, že v okamihu, keď 

obraz matky padne do stredu zorničky dieťaťa, nasleduje „pozdrav” matky. Očný kontakt je 

zrejme uľahčený, keď sa matka s dieťaťom baví a keď udržuje svoju tvár vo vzdialenosti asi 

20 – 25 cm, zatiaľ, čo pri ošetrovateľských činnostiach je tvár matky od dieťaťa spravidla 

vzdialenejšia. 

 

Podľa niektorých autorov dieťa už v prvom mesiaci odlišne reaguje na rôzne farby. 

Novorodenci už v 15. dni života sledujú zrakom farebnú škvrnu, ktorá sa pohybuje vnútri 

poľa inej farby, ale tej istej jasnosti. Meral sa aj čas, za ktorý sa dieťa zahľadí na papiere 

rôznych farieb, a zistilo sa, že najdlhšie zadrží zrak na zelenom papieri, niečo kratšie na 

červenom, najkratšie na žltom. U 4 mesačných dojčiat postupnosť preferencie farieb bola 

nasledujúca: modrá, červená, žltá, sivá.  

 

Pri štatisticky významnej prevahe iba modrej farby nad sivou. Schopnosť rozlišovať 

farby prostredníctvom podmienených reakcií sa u detí objavuje až koncom 3.mesiaca a na 

začiatku 4. mesiaca života. 

 

Je veľmi zaujímavé, že dieťa, ktoré už dokáže rozlišovať jednotlivé farby 

prostredníctvom podmienených reflexov, nevie sa ešte vo svojej činnosti riadiť farbou ako 

vlastnosťou vzhľadu predmetu, nedokáže teda napríklad nájsť predmet schovaný pred jeho 

očami v jednej z dvoch škatuliek takého istého tvaru, ale rozličnej farby. Takúto spôsobilosť 

nadobúda dieťa až v druhom roku života. 

 

Obvykle používanou metódou pri štúdiu zrakovej ostrosti je skúmanie zrakovej 

preferencie medzi dvoma podnetmi, z ktorých jeden predstavuje vzor, utvorený z pruhov, a 

druhým je jednotná šedá plocha. Spočiatku sú pruhy pomerne široké a dieťa dáva prednosť 

pozeraniu sa na ne pred pohľadom na šedú plochu. Potom je postupne zmenšovaná šírka 

pruhov až dovtedy, keď dieťa prestane tomuto vzoru venovať väčšiu pozornosť. 
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Vedci používajú takú istú metódu na skúmanie citlivosti vnímania kontrastu, ktorá je 

príbuzná so zrakovou ostrosťou. Tu sú podnetom vzory striedajúcich sa tmavých a svetlých 

pruhov, pričom sa mení priestorová frekvencia pruhov. Tmavé a svetlé pruhy môžu 

zodpovedať rôznym častiam priestorových vzorov, preto má citlivosť vnímania vzťah k 

zrakovej ostrosti. Čím je priestorová frekvencia pruhov vyššia, tým menšia je vzdialenosť 

medzi následnými tmavými pruhmi. Citlivosť vnímania kontrastu je u detí vyššia pri nižších 

priestorových frekvenciách (veľké vzdialenosti medzi pruhmi) ako pri nižších frekvenciách, 

pričom táto citlivosť je v oblasti všetkých frekvencií nižšia než u dospelých. Takisto ako 

zraková ostrosť sa aj citlivosť vnímania kontrastu v priebehu prvých šiestich mesiacov rýchlo 

zvyšuje. Podstata tohto vývoja vnímania vzorov nie je celkom objasnená, je však známe, že 

súčasti zrakovej sústavy, sietnica a zraková kôra, sa v tomto období stále vyvíjajú. 

 

Behom prvého mesiaca života nie je novorodenec schopný rozlišovať jemné detaily, 

jeho zraková sústava je schopná vnímať iba relatívne veľké objekty. Avšak aj takéto videnie 

je dostačujúce na to, aby boli vnímané výrazné charakteristiky objektov, vrátane niektorých 

rysov tváre, ktoré sú podobné vzorom tvoreným striedaním tmavých a svetlých pruhov. Pre 

jednomesačné dieťa je zraková ostrosť taká malá, že je preň ťažké vnímať výraz tváre. 

Novorodenci sa vskutku pozerajú väčšinou na jej vonkajšie obrysy. 

 

V troch mesiacoch veku sa zraková ostrosť zlepšuje už do tej miery, že dieťa je 

schopné rozlúštiť výraz tváre. Niet divu, že dieťatko omnoho lepšie odpovedá na sociálne 

podnety vo veku troch mesiacov, ako vo veku jedného mesiaca. 

 

Vnímanie hĺbky 

 

Schopnosť vnímať hĺbku sa objavuje okolo tretieho mesiaca veku, ale nie je naplno 

rozvinutá až do veku šiestich mesiacov. Dôkazom pre toto tvrdenie sú nálezy, získané v 

pokusoch zaoberajúcich sa binokulárnym rozdielom. Dieťa vníma náhodný vzor bodov, ktorý 

vyzerá ako pohybujúci sa objekt, iba keď je vnímavé k informáciám poskytovaným 

binokulárnym rozdielom. Z toho vyplýva, že ak dieťa pohybuje svojimi očami tak, že objekt 

sleduje, je pravdepodobné, že binokulárny rozdiel vníma. V skutočnosti deti mladšie ako tri 

mesiace objekt, ktorý sa pohybuje, nesledujú, kým deti medzi tretím a šiestym mesiacom 

veku ho už sledujú. 

 

Dieťa, ktoré je dostatočne staré k tomu, aby sa už dokázalo plaziť (vo veku okolo 6 

mesiacov), má už relatívne dobre vyvinuté vnímanie hĺbky. 

 

Zraková stimulácia 

 

Zraková stimulácia má veľký význam pre udržanie prijateľnej úrovne aktivity dieťaťa. 

Aktivita dieťaťa je znížená, dieťa sa môže javiť ako apatické, bez záujmu. Jeho reakcie na 

akékoľvek podnety môžu byť obmedzené, na podnety reaguje slabo, nevenuje im pozornosť. 
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Zrakové podnety sú zdrojom mnohých informácií a najvýznamnejším prostriedkom 

orientácie v prostredí. Pokiaľ zrakové podnety dieťaťu chýbajú, resp. nie sú mu ponúkané 

a umožňované, dieťa má omnoho menej možností na poznávanie svojho okolia a z tohto 

dôvodu dochádza k oneskorovaniu vývinu dieťaťa. 

 

Zraková stimulácia aktivizuje (podnecuje, ovplyvňuje) aj pohybový vývin. Malé 

zdravé dieťa má tendenciu zdvíhať hlavičku, udržať sa v sede, liezť...   pretože ho zaujíma 

nejaký objekt či predmet, obzerá sa, lezie za niekým alebo za niečím, naťahuje sa za  hračkou. 

V prípade nevidiaceho dieťaťa nie je dôvod na pohyb,  preto dochádza v dojčenskom období 

k oneskoreniu v pohybovom vývine napr. dieťa samo nezačína liezť, chodiť, pokiaľ k tomu 

nie je cielene a zámerne vedené a to môže znamenať vznik kombinovaného postihnutia. K 

postupnému vyrovnávaniu tohto pohybového nedostatku však pri správnom vedení dieťaťa 

dochádza v neskoršom  období batoľaťa. 

 

Sluchové podnety 

 

Sluchové podnety sú pre zrakovo postihnuté deti zaujímavé, ale v prvých mesiacoch 

života dieťaťa ešte preň nemajú dostatočnú informačnú hodnotu. V bežnom prostredí 

sluchových podnetov nie je toľko, aby mohli resp. dokázali dieťa aktivizovať- naštartovať k 

pohybu a zaujať ho. Výnimkou je ale rečová stimulácia - hovorenie na dieťa, ktorá ale naberá 

väčší význam koncom tohto obdobia. Na takéto dieťa je potrebné neustále hovoriť, napriek 

tomu, že nedáva žiadnu odozvu. Rozvoj reči nemusí byť oneskorený a pokiaľ tomu tak je, 

môže to mať dvojaký dôvod: 

 

1. dieťa nemalo dostatok primeranej, vhodnej rečovej stimulácie 

2. jedná sa o zrakové postihnutie kombinované s iným postihnutím. 

 

Sociálny vývin 

 

Sociálny vývin dojčaťa, kontakt s osobami, snaha o hru bývajú oneskorené, čo je 

ovplyvnené ťažkosťami upútať takéto dieťa a udržať s ním kontakt. Zdravé dojča je závislý na 

očnom kontakte, úsmeve, farebných predmetoch. Takýto spôsob je ale u zrakovo 

postihnutého dieťaťa buď obmedzený, ak je dieťa slabozraké, čiastočne vidiace, alebo úplne 

nemožný, ak je dieťa slepé, nevidiace. Preto je nutné vizuálne (zrakové) podnety   vo výraznej 

miere doplniť ak ide o dieťa čiastočne vidiace alebo slabozraké. Ak ide o dieťa nevidiace, 

vizuálne podnety je potrebné nahradiť taktilno - kinestickými (dotykovo - polohovými) a 

zvukovými podnetmi. Porozumenie takémuto dieťaťu je pre rodiča veľmi náročné, často si 

prejavy dieťaťa nevedia vysvetliť alebo si ich vysvetľujú nesprávne,  nevedie čo dieťa chce 

alebo prečo to robí. 
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Vývin ťažko zrakovo postihnutého dieťaťa máva typický priebeh 

 

V dojčenskom období zvyčajne stagnuje, nie je možné pozorovať nejaké napredovanie 

alebo len maličké pokroky, ale postupom času, v závislosti na rozvoji reči, má vzrastajúcu 

tendenciu, zvyčajne dieťa  robí pokroky, učí sa nové veci, ktoré predtým neovládalo a 

vykonáva to, čo predtým nezvládalo. 

 

Pokiaľ dieťa žije v podnetnom prostredí, má dostatok zrakových, hmatových, 

zvukových podnetov,  rôzne hračky, nahrávky zvukov, predmety a ľudí, ktorí mu ich 

pomenúvajú názvami, nie je dôvod k oneskorovaniu rečového vývinu. V tomto období začína 

mať veľmi dôležitý kompenzačný význam rozvíjanie sluchových podnetov. Dieťa 

uprednostňuje predovšetkým také zvuky, ktoré majú pre neho nejaký zmysel a sú  zaujímavé. 

Takéto požiadavky  má pre dieťa aj hovorená reč. Rozvoj reči závisí od rozvoja poznávacích 

procesov dieťaťa - vnímanie, pamäť, myslenie, v prípade detí s ťažkým zrakovým 

postihnutím môže byť rečový vývin oneskorený, nakoľko je ich poznávanie sťažené. 

 

Rozvoj vnímania, myslenia a pamäti   

 

Rozvoj vnímania, myslenia a pamäti  je ovplyvňovaný skutočnosťou, že 

senzomotorické vnímanie (vnímanie zmyslami spojené s pohybom)  nemajú v prvých rokoch 

života dieťaťa so zrakovým postihnutím obvyklý prínos - nedávajú  dieťaťu také hodnotné 

informácie, ako ich vníma dieťa zdravé. Preto je takýto spôsob pre dieťa so zrakovým 

postihnutím neatraktívny a málo informačne prínosný. Senzomotorické poznávanie sa stáva 

prospešnejším, prínosnejším vtedy, ak je spojené s hovorenou rečou,  s vysvetlením. 

Poznávanie dieťaťa je spojené s manipuláciou a hmatovým vnímaním. 

 

Hmat 

 

Hmat, ktorý je okrem sluchu ďalším kompenzačným zmyslom zrakovo postihnutých 

ľudí, nemôže úplne nahradiť zrakové podnety. Na rozdiel od spontánneho, svojvoľného 

využívania sluchových podnetov, sa hmat spontánne nerozvíja. Hmatové poznávanie je 

zložité a časovo náročné, pretože informácie, ktoré dieťa získava hmatom je potrebné 

dostatočne opísať hovorenou rečou. V prípade malých detí slúži hmat najčastejšie ku kontaktu 

dieťaťa s osobami, ktoré má rado, k manipulácii so známymi predmetmi - hra s hračkou. U 

nevidiacich detí sa nikdy neprejavuje odmietanie alebo nechuť k hmatovej činnosti alebo sa 

prejavuje len v určitých situáciách  napr. dieťa odmieta drsné predmety, studené a tie, ktoré sú 

mu nepríjemné. 

 

Nevidiace deti začínajú neskôr chodiť, pretože snaha o samostatný pohyb (lezenie, 

chodenie) nie je pre samotné dieťa so zrakovým postihnutím zaujímavá.  Je to práveže 

naopak, pohyb je pre takéto dieťa v prostredí, ktoré nevidí alebo vidí zle,  ohrozujúci.  Dieťa 
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má strach, obavy, ktoré sa stupňujú v prípade, že dieťa už zažilo nejaké drobné nehody, náraz 

do nábytku a pod. 

 

V období batoľaťa v prípade zdravého dieťaťa dochádza k postupnému odpútavaniu 

dieťaťa od závislosti na matke. V prípade závažnejšieho  zrakovo postihnutého dieťaťa  trvá 

proces odpútania od matky o niečo dlhšie.  Závisí to najmä od miery zrakového postihnutia, 

ale i od výchovy. Ak je výchova ochranárska,  až neprimeraná obava rodičov o dieťa, dieťa sa 

na rodiča absolútne spolieha, nevie sa od neho odpútať alebo má s tým  veľké ťažkosti,  plače, 

nechce byť bez matky vôbec. Podľa toho, ako dieťa zvláda alebo nezvláda odpútavanie od 

rodiča, možno uňho pozorovať  negativistické prejavy,  najmä plač, ktoré sú často 

pozorovateľné v predškolskom veku, no nie u všetkých detí. Závislosť na matke ale aj na 

známom prostredí súvisia i s problémami v orientácii.  To sa prejavuje stále pretrvávajúcim 

oneskorením pohybového vývinu. 

 

Vývin v oblasti socializácie - začleňovania sa do spoločnosti, nadväzovaní kontaktov 

je spomalený najmä u najťažšie postihnutých detí. Oneskorenie v tejto oblasti závisí vo veľkej 

miere od postojov rodiny. Je veľmi dôležité, aby rodičia: 

 

 zabezpečovali dieťaťu dostatok vhodných podnetov, 

 aby ho učili rešpektovať určité normy správania a chovania - musí rešpektovať        

príkaz, zákaz, nesmie prekračovať povolené, 

 nedovoľovať dieťaťu všetko s ospravedlnením rodičov, že je postihnuté, 

 učiť dieťa komunikovať a používať rôzne spôsoby nadväzovania kontaktov. 

 

Mnohí rodičia postihnuté dieťa takýmto spôsobom nevychovávajú, považujú to za 

zbytočné, by dokonca nevhodné, čím v konečnom dôsledku znemožňujú dieťaťu rozvíjať sa a 

teda mu ubližujú. 

 

Socializácia zrakovo postihnutého dieťaťa býva jednoduchšia v rodine, v ktorej sú 

ďalší súrodenci, ktorí sú zvyčajne pre postihnuté dieťa prijateľným, vhodným modelom a 

zdrojom učenia sa. 

 

V predškolskom období zvyčajne dochádza k určitému vývinovému pokroku, mnohé 

schopnosti sa zlepšujú v takej miere, že dosiahnu až pásmo normy- dokážu to, čo dokáže aj 

zdravé dieťa . Ak sa tak nestane, pravdepodobne sa jedná o zrakové  postihnutie kombinované 

s iným postihnutím alebo sa jedná o extrémne nevhodný štýl rodinnej výchovy. 
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Zaradenie dieťaťa so zrakovým postihnutím do školy 
 

Nástup do školy je dôležitým vývinovým medzníkom. V prípade akokoľvek 

postihnutého dieťaťa je toto obdobie ešte významnejšie. V predškolskom veku zvyčajne 

dochádza k stabilizácii psychických schopností, k dosiahnutiu nejakého zlepšenia, ktoré však 

môžu samotní rodičia posudzovať príliš optimisticky. Buď je to ich nevedomosť o tom, čo by 

malo dieťa pri vstupe do bežnej školy zvládať, alebo neznalosť toho, čo vo všeobecnosti 

zdravé deti dokážu. Môže ísť to tzv. obranný mechanizmus. Postoj rodičov ovplyvňuje výber 

školy, ktorú pre svoje dieťa považujú za najvhodnejšiu. Zaradenie dieťaťa do bežnej školy 

znamená, že dieťa dosiahlo prijateľnú úroveň vývinu a preto sa dá predpokladať a veriť, že 

jeho handicap nebude tak závažný  v zmysle, že nenaruší podstatným spôsobom vzdelávanie 

dieťaťa.  Postihnuté deti mávajú zvyčajne odklad školskej dochádzky o 1 rok. Dôvodom 

odkladu býva najmä  nedostatok schopností, znalostí a zručností dieťaťa  alebo oneskorený 

vývin jeho socializácie. Preto je vhodné postihnuté dieťa začleniť pred samotným nástupom 

do školy do materskej školy, prípadne, ak už takéto zariadenie navštevovalo  do prípravného 

resp. nultého ročníka zriadeného pri ZŠ alebo ŠZŠ. 

 

Pri vyšetrení zrakovo postihnutého dieťaťa za účelom posúdenia jeho školskej zrelosti 

- pripravenosti na školu, resp. voľby najvhodnejšej školy je diagnosticky významné posúdenie 

nasledovných úrovní vývinu v jednotlivých oblastiach : 

 

a) Úroveň verbálnej komunikácie  

 

Aktívny rečový prejav nevidiacich detí má svoje špecifické znaky: výslovnosť býva 

spravidla presná, no objavujú sa časté echolálie - opakovanie slov, slovných spojení, viet, 

ktoré dieťa predtým počulo a ich používanie aj v situáciách, kedy sa to nehodí. Je to 

dôsledkom toho, že takéto dieťa rado napodobňuje všetko čo počuje. Ich dobrá sluchová 

pamäť im umožňuje mechanicky, bez výnimočného rozmýšľania nad tým čo hovoria, 

opakovať aj dlhšie vety či hovorené celky (básne...). 

 

Ťažké zrakové postihnutie ovplyvňuje špeciálnym spôsobom i neverbálnu 

komunikáciu. Nie vždy je možné s takto postihnutými deťmi nadviazať očný kontakt, deti 

majú často menej výrazné mimické  vyjadrovanie alebo na druhej strane až prehnané mimické 

vyjadrovanie.  V prípade keď sa o to cielene snažia  až grimasy. Ak o týchto komunikačných 

prejavoch postihnutého dieťaťa človek, ktorý sa s ním rozpráva, nevie,  môže mať pocit, že 

dieťa nenadväzuje kontakt vhodným spôsobom. Môže si to vysvetľovať aj ako nezáujem 

dieťaťa o kontakt. 
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b) Úroveň rozumových schopností  

 

Problémy súvisiace so školou môžu mať aj deti so zrakovým postihnutím. Jedná sa o 

podobné problémy, aké majú aj zdravé deti a to  školský neúspech, školský neprospech, 

špecifické poruchy učenia a pod. Niektoré adaptačné  problémy (zvykanie si na nové 

prostredie)   však v prípade dieťaťa so zrakovým postihnutím môžu  vyplývať z ich handicapu 

a sociálneho postavenia, ktoré takémuto dieťaťu z postihnutia vyplýva. 

 

Začlenenie dieťaťa so zrakovým postihnutím do bežnej školy môže byť pre niektoré 

deti príliš náročné. V škole totiž dochádza ku konfrontácii postihnutého dieťaťa so zdravými 

deťmi, ktorým sa takto postihnuté dieťa v mnohých oblastiach nedokáže vyrovnať. Takáto 

skúsenosť potom vedie k potvrdeniu vlastnej negatívnej odlišnosti (dieťa vníma seba  a svoje 

postihnutie zle, ako niečo menejcenné...) a to môže viesť aj k zmene sebahodnotenia dieťaťa a 

k pocitu menejcennosti. 

 

Pri posúdení vhodnosti začlenenia zrakovo postihnutého dieťaťa do bežnej školy je 

nutné brať do úvahy aj osobnostné vlastnosti dieťaťa,  mieru jeho emočnej stability, prípadnú 

emočné úzkosť, precitlivenosť, jeho sociálne zručnosti, schopnosť nadväzovať kontakt so 

zdravými vrstovníkmi... 

 

Závislé a precitlivené deti, ktoré sú vychovávané hyperprotektívnym spôsobom (dieťa 

je vždy a vo všetkom na 1. mieste,  vždy mu je dovolené, čo žiada, za prípadné porušovanie 

noriem nie je vôbec sankcionované, všetci robia to, čo práve dieťa chce aj napriek tomu, že to  

nie možno vhodné,  proste dieťa  môže všetko) a sú posilňované jeho egocentrické tendencie, 

presadzuje len seba, chce, aby sa všetci prispôsobili jemu, sú z tohto hľadiska rizikové. 

 

Zvýšeným rizikom zlyhania sú ohrozené aj deti, ktoré nemajú dostatočne funkčné 

rodinné zázemie, ktoré by im pomohlo zvládnuť školskú výučbu, nemajú rodičov, ktorí by sa 

im pri domácej príprave venovali alebo trpia nejakým kombinovaným postihnutím. 

 

Integrácia/začlenenie je užitočná v oblasti socializačného rozvoja, ale môže byť aj 

traumatizujúca, pokiaľ sú požiadavky školy na postihnuté dieťa príliš veľké a reálne 

nezvládnuteľné. 

 

Zaradenie dieťaťa do školy pre žiakov so zrakovým postihnutím - poskytujú žiakom 

výchovu a vzdelávanie primeraným spôsobom a upraveným obsahom vzdelávania tak, aby ho 

dieťa vzhľadom k svojmu postihnutiu zvládlo a osvojilo si ho.  

 

Zaradenie dieťaťa so zrakovým postihnutím do internátnej  školy  môže priniesť aj 

tieto problémy: dieťa je odlúčené od rodiny a musí sa prispôsobiť požiadavkám nového 

prostredia. V týchto prípadoch môže dôjsť k narušeniu pocitu istoty a bezpečia, k zmene 
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vzťahu dieťaťa k rodičom. Dieťa je izolované v uzavretom priestore, kde nemá toľko 

príležitostí k získaniu bežných, predovšetkým sociálnych skúseností. Neskoršia adaptácia 

resp. začlenenie do spoločnosti zdravých ľudí  môže byť preň ťažká. Na druhej strane 

výhodou takejto školy je dobrá úroveň vyučovania skúsenými špeciálnymi pedagógmi – 

tyflopédmi. 

 

Žiaci so zrakovým postihnutím vzdelávaní formou začlenenia / integrácie 

 

Tento materiál je určený na pomoc učiteľom škôl pri vzdelávaní žiakov so zrakovým 

postihnutím.  

 

Problémy žiakov so zrakovým postihnutím, ktorí sa vzdelávajú formou začlenenia 

v bežných  školách sa netýka iba možností ich videnia do blízka a do diaľky. Obmedzené 

zrakové vnímanie môže zanechať dôsledky na poznávacom, pohybovom a sociálno-

emocionálnom rozvoji žiaka. Je veľa stupňov zrakových postihnutí a veľa možností, ako 

s nimi pracovať. Preto je nemožné podať všeobecný popis  takéhoto žiaka.  Preto spomenieme 

len niekoľko psychologických a pedagogických aspektov na lepšie pochopenie žiakov so 

zrakovým postihnutím. 

 

Psychologické aspekty 

 

Na dokreslenie závažnosti zrakového postihnutia (ďalej ZP) dopĺňame, že kvalita 

videnia je podmienená aj týmito faktormi: veľkosť, farba, kontrast, osvetlenie, intenzita 

osvetlenia, fyzická kondícia, motivácia a pod. 

 

Často sa stáva, že žiak so ZP vidí raz lepšie a raz horšie. Premenlivosť výkonov často 

vedie k omylom u ľudí, ktorí s nimi pracujú. Vyvodzujú sa chybné závery, že žiak je lenivý, 

zneužíva svoj hendikep. Žiaci so ZP, ktorí nenosia okuliare, nevzbudzujú pozornosť, preto 

môžu byť často „neobjavení“, dostávajú sa na hranicu svojich možností, pretože ľudia od nich 

očakávajú priveľa. Výsledkom býva pocit bezmocnosti. 

 

Na druhej strane podceňovanie vedie k rozmaznanosti a nadmernej ochrane. Obidva 

spôsoby podceňovanie aj preceňovanie zrakových schopností môžu viesť k egocentrickému 

postoju a ťažkostiam v sociálnej a citovej oblasti. 

 

V takýchto prípadoch žiakom so ZP chýba pochopenie, koncentrácia a motivácia. 

Negatívne skúsenosti vedú k tomu, že žiak sa pokúša skryť pred okolitým svetom svoje 

zrakové postihnutie. 

 

 

 

 



  
 

 

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 
 

 

 12 

 

Pedagogické aspekty 

 

Úlohou učiteľa je rozvinúť  schopnosti žiaka až na hornú hranicu jeho obmedzení. 

Žiak so ZP je často konfrontovaný  s nesprávnymi reakciami dospelých ako aj spolužiakov. Je 

dôležité, aby učiteľ objavil, čo je možné, a dosiahnuteľné pri práci so žiakom so ZP. 

Prispôsobenie cieľov individuálnym možnostiam žiaka naučí zrakovo postihnutého žiaka 

ľahšie akceptovať svoje limity. Vďaka svojmu handicapu má žiak so ZP problém včleniť sa 

do svojho prostredia a potrebuje pomoc pri vytváraní systému. 

 

Snaha o nezávislosť je dôležitým aspektom vzdelávania. Dôležité je aj vedenie 

v oblasti sociálnych kontaktov, napr. pri mimoškolských aktivitách a voľnočasových 

aktivitách. 

 

Pri posúdení predpokladov na ďalší rozvoj psychických funkcií je dôležité poznať aj 

prognózu, t.j. charakter postihnutia zrakového aparátu: 

 

1. Postihnutie optického aparátu oka  - t.j. neschopnosť akomodácie očnej šošovky 

podľa potrieb videnia. Do tejto kategórie patrí: ťažká krátkozrakosť, ale aj 

vyoperovanie očnej šošovky v dôsledku jej zákalu. Videnie je možné za týchto 

okolností zlepšiť optickou korekciou. 

2. Postihnutie ďalších častí oka, ktoré nezahŕňajú postihnutie sietnice či zrakového 

nervu. napr. glaukom. V tomto prípade sa nedá očakávať výraznejšie zlepšenie 

optickou korekciou. Stav zrakových funkcií sa môže časom zhoršiť. Tento  druh 

ochorenia  nebýva kombinovaný s postihnutím CNS. 

3. Postihnutie sietnice a zrakového nervu . Optické korekcie v tomto prípade nemajú 

príliš veľký význam. Ich nevýhodou je zvýšené riziko kombinácie s organickým 

postihnutím mozgu. To platí v prípade retinopatie nedonosených (ROP)  a 

rôznych porúch terčov zrakového nervu, ktoré môžu byť kombinované s DMO, 

epilepsiou i mentálnou retardáciou. 

4. Kortikálne postihnutie zrakových funkcií   je lokalizované v tých oblastiach 

mozgu, ktoré sa spolupodieľajú na zrakovom vnímaní. K takémuto poškodeniu 

môže dôjsť v prenatálnom (tehotenstvo), perinatálnom (pôrod) i postnatálnom (po 

narodení) vývine.  I v tomto prípade je zvýšené riziko vzniku kombinovanej 

poruchy. 

 

Kortikálne postihnutie zrakových funkcií sa prejavuje typickými príznakmi: 

 

 Premenlivosť zrakovej percepcie, výkyvy v reagovaní na zrakové podnety. 

 Minimálna atraktivita zrakových podnetov,  podnety nedokážu dieťa zaujať. 

 Obmedzená a krátkodobá tendencia k spontánnemu zrakovému vnímaniu. 
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 Vplyv učenia a skúsenosti ovplyvňujú zrakové vnímanie pozitívne, dieťa 

ľahšie poznáva známe predmety. 

 Občas sa objavuje tendencia hľadieť do svetla lebo triasť prstami pred zdrojom 

svetla. 

 Na prvý pohľad nie je zrejmé, že ide o dieťa zrakovo postihnuté, pretože ich 

oči nie sú ničím nápadné. 

 

Z hľadiska miery postihnutia môžeme diferencovať 3 stupne zrakového postihnutia: 

 

1. Slabozrakosť  t.j. obmedzenie zrakových funkcií na 15-5 % normálnej kapacity. 

Tieto deti sú schopné bežnej orientácie v prostredí, ich psychický vývin nebýva 

zásadne odlišný od zdravých detí a v školskom veku bývajú schopné zvládnuť 

požiadavky bežnej školy. 

2. Zvyšky zraku -  resp. praktická slepota, ktorá označuje schopnosť nižšiu ako 4% 

bežnej kapacity až po zachovanie akejkoľvek schopnosti vizuálnej diferenciácie - 

očného rozlišovania (napr. rozlíšenie prstov pred okom). Tieto deti majú väčšie 

problémy a potrebujú špeciálnu starostlivosť už od ranného veku. Integrácia 

(začlenenie) do bežnej školy býva náročnejšia a problematickejšia, ale pokiaľ má 

byť efektívna, je nutné zaistiť potrebné podmienky pre učenie dieťaťa s takýmto 

postihnutím  Učenie sa realizuje pomocou optickej techniky, ktoré zväčšujú a 

zosilňujú grafémy (písmo, čísla, znaky) tak, aby zodpovedali individuálnym 

možnostiam žiaka , aby ich dokázal prečítať. 

3. Slepota- znamená, že človeku chýba schopnosť tvarového videnia, ale môže 

rozlišovať svetlo a tmu, niekedy dokonca dokáže rozpoznať, odkiaľ svetlo 

prichádza. Úplná neschopnosť zrakového vnímania býva vzácnosťou. Takto 

postihnutí ľudia potrebujú špeciálnu starostlivosť a zabezpečenie špeciálnych 

podmienok. 

 

Sprostredkovanie informácií sa u nevidiacich môže realizovať prostredníctvom 

sluchového a hmatového kanálu. Písaná reč sa uskutočňuje prostredníctvom Braillovho 

bodového písma, pomocou tyflografických pomôcok. Dôležité miesto pre nevidiacich 

zaujímajú elektronické technické prostriedky, ktoré sú schopné zosnímať tlačené písmená, 

previesť ich do bodovej abecedy a takto ich môže nevidiaci čítať hmatom. 

 

Niektorí odborníci členia ľudí so zrakovým postihnutím  do nasledovných 4 skupín: 

 

1. Nevidiaci 

2. Čiastočne vidiaci 

3. Slabozrakí 

4. Tupozrakí a škuľaví – poruchy binokulárneho videnia 
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Postihnuté funkcie pri zrakovom postihnutí 

 

V oblasti zrakovej percepcie rozlišujeme niekoľko funkcií, ktoré majú zo 

psychologického hľadiska rôzny význam. V závislosti od typu očného ochorenia môžu byť 

postihnuté rôzne funkcie: 

 

 Zraková ostrosť, t.j. presnosť zrakovej diferenciácie na blízko či na diaľku. 

Obe zložky zrakovej diferenciácie môžu byť postihnuté v nerovnakej  miere. 

Prijateľná schopnosť videnia je predpokladom priestorovej orientácie. Bez nej 

sa človek nemôže bezpečne pohybovať v menej známom prostredí. Videnie na 

blízko je dôležité na vykonávanie väčšiny bežných činností,  na sebaobsluhu, 

hru, písanie, čítanie  t. j.  v školskej práci. 

 Preferencia rôzneho stupňa osvetlenia a schopnosť prijateľne zrakovo vnímať 

za rôznych okolností. Existuje mýtus, že zle vidiaci človek potrebuje silnejšie 

osvetlenie, aby lepšie videl. Tento predpoklad však nemá všeobecnú 

opodstatnenosť, pretože mnohí zrakovo postihnutí trpia svetloplachosťou 

(napr. albíni) a vadí im aj bežná intenzita svetla. Vidia lepšie keď sú v 

miernom šere, prípadne nosia tmavé okuliare. Na druhej strane, iné očné 

ochorenia môžu viesť k podstatne zníženej zrakovej ostrosti aj pri malom 

obmedzení svetla (napr. pri degenerácii sietnice). 

 Zorné pole určuje, v akom rozsahu je človek schopný vnímať. Typickým 

príkladom niektorých očných ochorení je narušenie zorného poľa (napr. pri 

degeneratívnych zmenách sietnice alebo pri glaukome). V zornom poli môžu 

byť výpadky v centrálnej oblasti, ktorá je za normálnych okolností miestom 

najostrejšieho videnia. Takto postihnutý človek sa veľmi ťažko orientuje pri 

práci na blízko,  v knihe, v zošite, pretože lepšie vníma okrajom svojho 

zorného poľa. Máva problémy v komunikácii s ľuďmi. Ak chce svojho 

partnera vidieť, musí ho vnímať tak, aby vnímaný bol v zostatkovej, funkčnej 

časti zorného poľa. Z hľadiska pozorovateľa to ale vypadá tak, že sa človek 

díva niekde úplne inde. Človek s poruchou periférnej časti zorného poľa vidí 

naopak iba jeho centrálne časti, ktoré môžu byť naviac aj veľmi zúžené. To 

znamená, že má problémy s orientáciou vo väčších priestoroch , často netrafí, v 

menej známom priestore naráža do nábytku a pod. 

 Farbocit nebýva u zrakovo postihnutých vždy zachovaný, ale tento nedostatok 

nepredstavuje väčšie praktické obmedzenia. 

 

 

Každý žiak so ZP má svoje individuálne možnosti a schopnosti, ktoré ovplyvňujú jeho 

vzdelávanie: 
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- dopad zrakového postihnutia na vzdelávanie a bežný život, pôvod zrakového 

postihnutia, osobnostné predpoklady, individuálny spôsob, akým sa žiak vyrovnáva so 

svojím postihnutím, možnosť vplyvov, ktoré určujú motiváciu a únavu pri rôznom 

zrakovom postihnutí (znížená viditeľnosť pri nedostatočnom osvetlení, obmedzenom 

kontraste a pod.) využívanie pomôcok. 

 

Organizácia prostredia 

 

Systém a poriadok sú pre žiaka so ZP veľmi dôležité. Aby sa veci usporadúvali 

správnym spôsobom, je potrebné upriamovať pozornosť na nasledujúce aspekty. Požiadavka 

prijať žiaka so ZP prináša veľa otázok a úloh pre vedenie školy aj pre vyučujúcich.  

 

Príprava na školskej úrovni 

 

V tejto prípravnej fáze je dôležité, aby rodičia , pracovníci školy, školský špeciálny 

pedagóg v spolupráci s terénnym špeciálnym pedagógom sformulovali konkrétne požiadavky, 

čo sa od školy vyžaduje.  

 

Bezbariérovosť prostredia školy a okolia 

 

Pri bezbariérovosti školy je zaužívané chápanie verejnosti úprava prostredia pre ľudí 

s telesným postihnutím. Ale aj pre žiakov so ZP je dôležité úpravy prostredia školy pre jeho 

lepšiu orientácii a bezpečnosť po budove školy, aby bol aj tento žiak schopný nájsť všetky 

dôležité miestnosti a priestory školy. Pre zvýšenie bezpečnosti a priechodnosti v školskej 

budove sú dôležité nasledujúce aspekty: jednoduché usporiadanie vnútorného prostredia, 

vyhovujúce osvetlenie, dobré farebné kontrasty, označenie prvého a posledného schodu na 

schodišti, správne umiestnené zábradlie, označenie veľkých presklených plôch, označenie 

dôležitých informačných bodov, značenie na úrovni očí, používanie značkovačov na 

označenie dôležitých informačných bodov. 

 

Miesto v triede 

 

Pri vyberaní miesta  - lavice v triede je dôležité konzultovať to so špeciálnym 

pedagógom ako aj so samotným žiakom. Dôležitým faktorom je intenzita svetla, ktorá sa 

mení podľa ročného obdobia. Žiaci so ZP sú často precitlivení na silné svetlo, ktoré im ich 

zrakové možnosti ešte zhoršuje. Učiteľ, ktorý vysvetľuje učivo, by sa mal vyhýbať státiu pred 

oknom. Žiak so ZP by mal mať voľný prístup k tabuli. 

 

Práca na tabuli 

 

Všeobecné pravidlá pri učení žiakov so ZP: 
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 Pri písaní učiteľa na tabuľu je potrebné, aby učiteľ nahlas hovoril, čo píše.  

 Je dôležité, aby tabuľa bola čistá a písmo čitateľné. 

 Dobrý kontrast je dôležitý, využívať výrazné farby a dobre zotretú tabuľu.  

 Na písanie používať mäkké kriedy, ktoré zanechajú dobrú stopu. 

 Preferovať biele na čiernom, alebo žlté na zelenom.  

 

Pomôcky pre žiaka so ZP 

 

Veľmi vhodnou pomôckou na vyučovaní je počítač (najlepšie notebook). Slabozrakí 

ľudia majú možnosť využívať zväčšovací program, ktorý im uľahčí prácu na PC. 

 

Knihy a ilustrácie 

 

Vo všeobecnosti žiaci používajú bežné školské knihy. Veľa záleží na kvalite tlače, 

kontraste, type a veľkosti písma.     

 

Zrakové postihnutie je niekedy nápadné, inokedy si ho nemusíme ani všimnúť. 

Niektorým slabozrakým okuliare nepomáhajú.  

 

Niektorí ľudia so slabozrakosťou sú citliví na silné osvetlenie, hovoríme 

o svetloplachosti (fotofóbii). Pomáhajú si nosením tmavých okuliarov, šiltoviek alebo 

v miestnosti zatiahnutím závesov (žalúzií) na oknách.  

 

Iným sa výrazne zhorší videnie pri nízkej intenzite svetla, čo sa zasa rieši silnejším 

osvetlení  napr. stolovou lampou. Títo ľudia si musia  dávať pozor pri vychádzaní vonku na 

slnkom osvetlené prostredie, alebo keď vstupujú do zle osvetleného priestoru alebo 

miestnosti. 

 

Prispôsobenie sa zmene osvetlenia môže takémuto človeku trvať veľmi dlho, kým sa 

„rozpozerá“, niekedy to trvá aj hodinu. Kým zdravé oko sa adaptuje počas niekoľkých 

sekúnd. 

 

Môžeme sa stretnúť aj s človekom, ktorý vôbec nerozlišuje farby, vidí len čiernobielo. 

Alebo nerozlišuje len niektoré farby. Nebojme sa týchto ľudí upozorniť na chyby. 

 

Znížená slabozrakosť a obmedzenia v zornom poli spôsobujú slabozrakým veľa 

praktických problémov. Títo ľudia majú často zníženú schopnosť orientácie v priestore, 

problémy pri zvládaní schodov a pod. Pri zníženej zrakovej ostrosti bývajú problémy pri 

čítaní, písaní, rozlišovaní drobných predmetov a často aj pri rozlišovaní ľudí. 
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V dobre známom prostredí sa slabozraký pohybuje spravidla bezpečne a bez 

problémov. 

 

Stáva sa, že slabozraký človek v čase zhoršenia zrakových podmienok používa 

pomôcky pre nevidiacich  (biela palička). 

 

Slabozrakí ľudia si potrebujú prezrieť malé predmety, písmená dlhšiu dobu a musíme 

im umožniť ísť si to pozrieť bližšie. 

 

Odstraňujme architektonické a informačné bariéry. Vyvarujme sa nesprávneho 

osvetlenia, možných lesknúcich sa plôch, nerovnomerne rozptýleného osvetlenia. Dávajme 

prednosť veľkému tlačenému písmu bez zbytočných okrás pred písmom písaným. 

Využívajme čo najviac kontrastu (čierna na bielom podklade, žltá na zelenom alebo modrom 

podklade, označenie prvého a posledného schodu žltým pásom a pod.). Jasne čitateľné by 

malo byť aj označenie WC a ďalších dôležitých miestností. 

 

Nečakajme, že nás slabozraký požiada o pomoc. Snažme sa mu ju ponúknuť sami. 

Pozdravme radšej prví, aj keď to neodpovedá slušnému správaniu (etikete), prečítame im 

Ťažko čitateľný text.  Problémy slabozrakých sú do značnej miery individuálne, nezdráhajme 

sa ich priamo opýtať, s čím by sme im mohli pomôcť.    

     

Neplatí, že: 

 

 Poškodený zrak je nutné šetriť.  

 Pozeraním sa do televízora, čítaním a písaním sa oči ešte viac kazia. 

 Čím viac dioptrií, tým automaticky horší zrak. 

 Každý problém videnia napravia okuliare. 

 Stratou zraku sa človek stáva celkom závislý na pomoci okolia. 
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Pomoc na ceste k samostatnosti a nezávislosti osôb so zrakovým postihnutím 

Všeobecné rady pri kontakte s nevidiacou osobou 
 

 

Čo by sme mali vedieť pri kontakte s nevidiacou osobou: 

 

1. Nevidiaci musí bezpečne poznať, že sa rozprávame s ním. Oslovíme ho 

menom, ak ho vieme. Ak meno nepoznáme, len sa ho ľahko dotkneme, aby 

vedel, že sa obraciame na neho.  

 

2. Na úvod sa nevidiacemu predstavíme, nemusí nás podľa hlasu identifikovať. 

 

3. Oslovíme ho prví a taktiež to platí aj o pozdrave. Aj keď je nevidiaci mladší, 

nemôže nás pozdraviť prvý, keď nás nevidí. Nezdravíme nevidiaceho len 

úklonom hlavy alebo mávnutím ruky. Úklony hlavy alebo gesto ruky má byť 

nahradené slovami, napr. Dobrý deň Adam, som tvoj učiteľ angličtiny.... 

 

4. Ak sa rozprávame s nevidiacou osobou, tvár máme otočenú k nej. Hoci nás 

nevidí, vníma nás sluchom. 

 

5. Vyvarujme sa prejavom súcitu - o ten dnešný nevidiaci vôbec nestojí. 

Nepripusťme ani podceňujúce výroky, veď nevidiaci majú právo na úctu a 

uznanie rovnako ako všetci ostatní.  

 

6. Ak ide nevidiaci so sprievodcom, často sa stáva, že ľudia oslovujú  sprievodcu, 

namiesto aby hovorili priamo s nevidiacim. Sme zvyknutí vstupovať do 

kontaktu s niekým najprv očami a keď tento kontakt chýba, cítime sa 

nepríjemne a obraciame sa preto na sprievodcu. Je to pochopiteľné, ale chybné. 

Jednáme totiž s nevidiacim ako s nesvojprávnym.     

 

7. Pri rozhovore nepoužívame na označenie miesta výrazy „tu“, „tam“. Musíme 

presne opísať napr. „po pravej ruke je.., dva kroky pred ...10 cm pred, 5 metrov 

pred tebou“  

 

8. Nevyhýbame sa výrazom „pozrieť sa, dívať sa, vidieť“. Nevidiaci si „pozerajú“ 

hmatom alebo inými zmyslami. Bez obáv môžeme nevidiacemu povedať: 

„Chceš si pozrieť  ...?“ a podať mu vec do ruky. 

 

9. Takisto môžeme používať slová ako „nevidiaci, slepota a názvy farieb“. 
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10. Ak odchádzame z miestnosti (hlavne v rušnom prostredí), oznámime to. Ak 

vojdeme do miestnosti, v ktorej je osoba so zrakovým postihnutím sama, 

upozorníme ju, kto prišiel. 

 

11. Zlaté pravidlo znie: opýtať sa nevidiaceho vždy vopred, či si praje našu pomoc. 

Tým rešpektujete jeho osobnú slobodu. Okrem toho má toto pravidlo praktický 

dôvod. Keď nevidiacemu pomôžeme vtedy ak o to nestojí, môžeme ho svojou 

pomocou dezorientovať. Ak ho prevedieme do nového prostredia, môže stratiť 

orientáciu a nevie sa dostať do svojho cieľa.  

 

12. Ak nevidiaci potrebuje pomôcť pri presune na iné miesto a po opýtaní našu  

pomoc neodmietne, ponúkneme mu svoju ruku, so slovami: „Pridržte sa ma 

nad lakťom“. Kráčame asi pol kroka pred nevidiacim. Ak ideme po schodoch, 

vždy nevidiaceho predtým upozorníme: „Schody dole (hore)“ a tiež na 

posledný schod. 

 

13. V neznámom prostredí dávame nevidiacemu dostatok informácií o tom, čo sa 

deje a kde sa nachádza. Len tak môže sledovať svoju cestu bez neistoty. Ale 

nie je dobré zahltiť ho informáciami. Nadbytočné hovorenie pôsobí rušivo.   

 

14. Mnoho ľudí si myslí, že keď je v spoločnosti nevidiaceho, musí na neho bez 

prestávky hovoriť. Ako aj v ktoromkoľvek inom rozhovore má svoje dôležité 

miesto ticho.  Nevidiaci sa spolieha na to, že ho neopustíme, kým mu to vopred 

nepovieme.  

 

15. Je netaktné šepkať v prítomnosti nevidiaceho človeka, väčšinou vníma veľmi 

pozorne, čo sa okolo neho deje.  

 

16. Poriadok a presnosť sú pre ľudí so zrakovým postihnutím veľmi dôležité. Ak si 

chcú udržať svoju samostatnosť, je jedno zo základných pravidiel: každá vec 

má mať svoje presné miesto. Neprekladajte nevidiacemu jeho veci, on si ich 

uloží tak, aby vedel, kde čo má.   

 

17. Dvere miestností by mali byť zavreté alebo celkom otvorené. Dvierka skriniek 

a zásuvky majú byť vždy zavreté. Pootvorené dvierka sa môžu stať nečakanou, 

bolestivou a  veľmi nebezpečnou prekážkou.  

 

18. Presnosť má veľký význam pri schôdzkach, návštevách a pod. Minúty sa zdajú 

nekonečné, keď je nevidiaci nútený nečinne čakať. Vzniká tak napätie 

a zbytočná nervozita. 

 

Spracované podľa príručky ÚNS „Sme medzi vami“. 



  
 

 

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 
 

 

 20 

 

Poruchy farebného videnia 

 
Za bezchybnú schopnosť rozlišovania farieb sú zodpovedné takzvané čapíky 

(zmyslové bunky) sietnice. Čapíky môžu ako zmyslový vnem vnímať svetelné lúče s vlnovou 

dĺžkou približne medzi 760 nm (červené) a 380 nm (modré). V čapíkoch sú tri rôzne zrakové 

substancie, ktoré sú podľa vlnovej dĺžky dopadajúceho svetla rôznym spôsobom stimulované 

a ktoré vedú k rozličným farebným vnemom v mozgu. Zmiešaním troch základných farieb – 

červenej, zelenej a modrej vznikajú v mozgu všetky farebné odtiene spektra.  

 

Najčastejšie poruchy farebného videnia sú vrodené a dedia sa dedičnosťou viazanou 

na pohlavie tak, že je značne viac postihnutých mužov (približne 8 % všetkých mužov) než 

žien (približne 0,4 % žien).  

 

Najčastejšie sa vyskytujú poruchy vnímania zelenej farby (50 % prípadov). Poruchy v 

oblasti modrej farby sú veľmi zriedkavé, rovnako ako aj úplná farbosleposť.  

 

Príčiny vzniku  

 

Poruchy farebného videnia sú väčšinou vrodené a zdedené. Existujú však aj získané 

poruchy farebného videnia, ktoré sa prejavujú napr. jedno- alebo obojstrannými 

obmedzeniami vonkajšieho ohraničenia zorného poľa na farby alebo centrálnymi výpadkami 

farieb. To sa môže vyskytovať pri rôznych ochoreniach sietnice alebo zrakového nervu. Žlté 

videnie môže byť vyvolané príznakmi otravy určitými látkami alebo liekmi.  

 

Podľa existujúcej príčiny mávajú ľudia viac alebo menej prejavujúce sa poruchy 

farebného videnia, ktoré spravidla spočívajú v oblasti červenej a zelenej farby. Ťažké môže 

byť hlavne rozlišovanie červenej a zelenej. Čisto zelený farebný vnem vnímajú títo pacienti 

ako sivastý. Pri veľmi zriedkavej forme úplnej farbosleposti nemožno vnímať žiadne farby, 

ale len rozdiely v jase.  

 

Pri získanej farbosleposti môžu byť – v závislosti od existujúceho ochorenia – 

obmedzené aj iné funkcie, ktoré sa vtedy prejavujú napr. svetloplachosťou, obmedzenou 

zrakovou ostrosťou alebo poruchou zorného poľa.  

 

Orientačná kontrola vnímania farieb môže byť prevádzaná pomocou rôznych 

kolorizačných schém. Tieto schémy obsahujú čísla skladajúce sa z rôznych farebných škvŕn 

na rovnako škvrnitom, rôznofarebnom, ale jasovo rovnakom podklade. Ľudia neschopní 

vnímania farieb ich sčasti nerozoznávajú. Zistenie, ktoré číselné vzorky neboli správne 

prečítané, umožňuje isté závery o druhu existujúcej poruchy farebného videnia.  



  
 

 

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 
 

 

 21 

Dôkladné vyšetrenie zmyslového vnímania farieb, ktoré je dôležité v určitých 

pracovných odvetviach, hlavne v doprave, môže byť vykonávané len na istom prístroji, 

takzvanom anomaloskope, zmiešaním a porovnaním spektrálnych svetiel. Diagnostikovaná 

osoba sa pritom pozerá cez rúrku na skúšobnú platničku rozdelenú na dve časti, ktorej dolnú 

polovicu tvorenú červenou a zelenou farbou na skrutke, musí nastaviť tak, že zodpovedá 

hornej žltej polovici. Pri istej poruche farebného videnia pacient nevie vytvoriť zosúladenie 

oboch polovíc.  

 

Pri vrodených poruchách farebného videnia nie je možná žiadna terapia. Ak existujú 

iné ochorenia oka, mali by sa, ak je to možné, liečiť. Do úvahy pritom podľa okolností 

prichádzajú silne tónované sklá, zväčšujúce optické pomôcky alebo očné kvapky na zúženie 

zrenice oka.  

 

Pri vrodených poruchách farebného videnia ide o trvalý nález. Všetky ostatné funkcie, 

ako napr. zraková ostrosť, nie sú pritom ohrozované ani ovplyvňované. Pri iných existujúcich 

ochoreniach závisí prognóza vždy aj od nich. 

 

Pri poruchách farbocitu ide o: 

 

a) Poruchu vnímania určitej farby za určitých podmienok : 

 

 červenej farby (protanomália) 

 zelenej farby (deuteranomália) 

 modrej farby (tritanomália) 

 

b) Človek určitú farbu nevníma vôbec: 

 

 červenú (protanopia - červenoslepota) 

 zelenú(deuteranopia - zelenoslepota) 

 modrú (tritanopia - modroslepota) 

 

c) Človek nevníma vôbec žiadne farby- úplná farboslepota (monochromatizmus) 

 

 Farbocit nebýva u zrakovo postihnutých vždy zachovaný, ale tento nedostatok 

nepredstavuje väčšie praktické obmedzenia. 

 

Poruchy binokulárneho videnia 

 

Poruchy binokulárneho videnia a možnosti rozvíjania zrakového vnímania u detí 

s poruchami binokulárneho videnia  
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Binokulárne videnie 

 

Binokulárne videnie je zraková činnosť, pri ktorej obidve oči pracujú spoločne ako 

jeden orgán, je to spolupráca oboch očí na vytvorenie jedného obrazu pozorovaného 

predmetu. V zrakovom centre v mozgovej kôre dochádza k fúzií dvoch dvojrozmerných 

obrazov toho istého predmetu v jediný trojrozmerný vnem. 

 

Poruchy binokulárneho videnia sa prejavujú : 

 

 skresleným vnímaním tvarov, písmen, číslic 

 nedostatočným rozlišovaním podobných tvarov, drobných rozdielov, jemných 

rozdielov medzi obrázkami, určovaním podobnosti obrázkov 

 horším odhadom vzdialeností, určovaním smeru 

 problémy so správnymi očnými pohybmi 

 porušenou schopnosťou orientácie na riadku, v odseku, stĺpci, na stránke, 

v texte, na obrázku celkovo 

 porušenou zrakovou pamäťou 

 problémami v oblasti pravo-ľavej orientácie v priestore 

 

Pri reedukačných cvičeniach zrakového vnímania vždy postupujeme : 

 

 od vnímania konkrétnych predmetov 

 manipulácie s nimi 

 ich znázorňovanie 

 zameriavanie na abstraktné tvary, symboly 

 zložitejšie schémy(využitie geometrických tvarov) 

 tvary pripomínajúce písmená 

 

 

Špecifiká metodickej práce tyflopéda sú jednak vo výbere adekvátnych metód vo 

vzťahu k zrakovému postihnutiu a rovnako  v modifikácii všeobecne platných metód 

k osobitostiam výchovno-vyučovacieho procesu ZP detí.  

 

Výber triedenie a modifikáciu metód v hlavnej miere ovplyvňuje: 

 

 stupeň zrakového postihnutia 

 vek dieťaťa 

 

Ich úlohou je nácvik a rozvíjanie: 

 

 orientácie v priestore, na ploche 
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 pravo-ľavej orientácie 

 pravo-ľavého pohybu očí 

 zrakového rozlišovania 

 zrakovej analýzy a syntézy 

 zrakovej pamäti 

 grafomotoriky 

 reedukácie porúch grafomotoriky 

 cvičenie súhry oko – ruka 

 cvičenie mobility očí 

 správne nosenie okuliarov 

 dodržiavanie liečby oklúziou (jej význam je v zlepšovaní zrakovej ostrosti 

nezakrytého oka) 

 

Aktívne cvičenia : 

 

 vypichovanie podľa vybodkovanej predlohy /tvary, obrázky/ 

 odkresľovanie podľa predlohy, dodržiavať predloženú líniu, tvar 

 vyšívanie do dierkovanej predlohy 

 skladanie časti obrázkov do celku podľa predlohy 

 práca s lotom – vyhľadávanie dvojíc obrázkov podľa značky 

 pozorovanie farby, tvary, veľkosť predmetov 

 skladanie rozstrihaných pohľadníc, rozprávkových obrázkov, šachovníc 

 navliekanie koráliek podľa predlohy, fantázie, tvaru, farby 

 vystrihovanie obrázkov podľa predkreslenej čiary 

 skladanie mozaík (kohútik...a pod.) 

 triedenie hríb. mozaík 

 napichovanie mozaík, geometrických tvarov 

 určovanie a vyhľadávanie obrázkov podľa veľkosti, materiálu, tvaru 

 skladanie obrázkov z mozaík podľa predlohy, fantázie 

 triedenie prírodnín 

 skladanie puzzlov 

 skladanie obrázkov z obrázkových kociek podľa predlohy 

 hry s kockami „Kubu“- spájanie dvoch kociek podľa farby 

 lepenie a dekorovanie 

 rôzne manipulačné činnosti 

 cvičenie na CAME, CHEIROSKOPE 

 

Pravidelnými pleoptickými a ortoptickými cvičeniami, dodržiavaním nosenia 

okluzorov a pokynov oftalmológa – úzkou spoluprácou s ním a s rodičmi môžeme dosiahnuť 

zlepšenie binokulárneho videnia dieťaťa.    



  
 

 

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 
 

 

 24 

 

Kompenzačné pomôcky pre žiakov so zrakovým postihnutím 
 

Pod pojmom kompenzačné pomôcky rozumieme pomôcky a zariadenia, ktoré 

nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené zrakové funkcie. Pomáhajú 

získavať mnohé informácie, a tak kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku, 

zvyšujú samostatnosť a nezávislosť ľudí so zrakovým postihnutím. Existujú optické a 

elektronické pomôcky založené na využívaní hmatu alebo sluchu, pomôcky na vyučovanie, 

orientáciu, sebaobsluhu - uľahčujúce domáce činnosti, spoločenské hry a hračky pre 

nevidiacich a iné, ako aj bežné výrobky s jednoduchými úpravami. Pomôcok je veľké 

množstvo a sú medzi nimi úzko špecializované i veľmi univerzálne zariadenia. 

 

Centrá špeciálno - pedagogického poradenstva poskytujú informácie o potrebe a 

výbere kompenzačných pomôcok podľa individuálnych potrieb detí. Na základe 

špeciálnopedagogickej diagnostiky a vyšetrenia funkčného zraku odporučia  vhodnú 

pomôcku, informujú  o servise a distribúcií týchto pomôcok. Zároveň poradia  ako získať tieto 

pomôcky. 

 

Zoznam kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých: 

 

 Pomôcky na nácvik bodového písma 

 Pomôcky na čítanie a písanie bodového písma 

 Pomôcky na vyučovanie matematiky 

 Pomôcky pre sebaobsluhu a priestorovú orientáciu 

 Optické pomôcky 

 Televízne čítacie lupy 

 Výpočtová technika 

 Rôzne 

 

Pomôcky na nácvik bodového písma 

 

 Drevená kolíková tabuľka s figúrkami - nácvik hmatu a orientácie v 6 bodoch. 

 Hríbiková tabuľka - nácvik jemnej motoriky a orientácie v 6 bodoch. 

 Kolíčková tabuľka - nácvik hmatu na písanie znakov bodových písmen. 

 

Pomôcky na čítanie a písanie bodového písma 

 

 Písací stroj Tatrapoint adaptive - umožňuje zmenu rozostupu kláves, vhodný 

najmä pre deti, iba ako obojručný.  

 Sú aj iné písacie stroje - Tatrapoint v prevedení - pravoručný a obojručný.  



  
 

 

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 
 

 

 25 

 Klasický formát slepeckého papiera 25x30 cm. 

 Tabuľky na písanie bodového písma - sú ľahké a prenosné, píše sa ručne 

bodiatkom. 

 

Pomôcky na vyučovanie matematiky 

 

 Reliéfne geometrické tvary - poznávanie tvarov a rozlišovanie povrchov. 

 Triediaca krabica - triedenie geometrických tvarov. 

 Tabuľka zjednotenia - znázorňovanie a zápis príkladov pomocou typov s 

bodovými znakmi čísel a matematických znakov. 

 Rysovacia súprava - pravítka, trojuholníky, uhlomer a kružidlo s nadstavcom, 

označené reliéfnymi znakmi čísel. 

 Fólia na rysovanie a reliéfne kreslenie. 

 Plstená podložka na znázornenie rysovania a kreslenie pomocou šnúrky a 

špendlíkov. 

 Priestorové znázornenie a konštrukcia geometrických tvarov. 

 Reliéfne znázornenie zlomkov. 

 Geometrické modelovanie - znázornenie úsečky, priamky,... 

 

Pomôcky na sebaobsluhu a priestorovú orientáciu 

 

 Hodinky - budík pre slabozrakých; náramkové hodinky - digitálne, s hlasovým 

výstupom - informácia o čase sa získava hmatom alebo hlasom. 

 Indikátor hladiny vody - reaguje akustickým signálom na výšku hladiny vody. 

 Palice pre nevidiacich - sú najdôležitejšou pomôckou pre samostatný pohyb a 

orientáciu nevidiacich. 

 Predpaličky - slúžia malým deťom na nácvik orientácie pred používaním bielej 

paličky. 

 

Optické pomôcky 

 

 Lupa stojanová a príložné lupy riadkové. 

 Lupy stojanové bez osvetlenia. 

 Ručné čítacie lupy. 

 Príložné lupy s osvetlením s adaptérom. 

 Ďalekohľadové okuliare, turmon - používa sa na pozeranie do diaľky 

monokulárne. 
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Televízne čítacie lupy 

 

 Televízna čítacia lupa TIEMAN - špeciálne zariadenie pre ťažko slabozrakých, 

umožňuje zväčšenie čítaného text 6 - 42 krát podľa typu a veľkosti monitora s 

možnosťou kombinácie farieb a kontrastov . 

 Pracovný stôl pre slabozrakého žiaka s nastaviteľnou časťou pre čítanie s 

priblížením textov a vhodným lokálnym osvetlením - lampou s nastaviteľným 

ramenom. 

 

Výpočtová technika 

 

 Počítačové pracovisko - monitor, klávesnica a braillovský riadok s hlasový a 

hmatovým výstupom (zobrazuje akékoľvek texty v Braillovom písme).  

 Braillovský riadok umožňuje nevidiacim presnú kontrolu písaného textu, spolu 

s počítačom, scannerom a programom na optické rozpoznávanie písma 

umožňuje nevidiacim čítať knihy, skriptá, listy atď. 

 Počítačové pracovisko s braillovskou tlačiarňou Index Everest Výpočtová 

technika poskytuje nevidiacim a slabozrakým ľuďom získavať a spracovávať 

informácie, čítať a písať. Poskytuje im tak slobodu a nezávislosť vo svete 

informácií a dáva im veľké možnosti vzdelávania a pracovného uplatnenia. 

 

Rôzne 

 

 Vydúvací prístroj - termofor, slúži na vytvorenie reliéfneho znázornenia 

nakresleného obrázku na špeciálnom papieri nahrievaním. 

 Podpisové šablóny - slúžia na nácvik písania tlačených písmen abecedy na 

podpisovanie. 

 Triediace krabice - slúžia na nácvik jemnej motoriky a hmatu. 

 Podložky potiahnuté suchým zipsom na kreslenie šnúrkou. 

 Ozvučené lopty. 

 Detské spoločenské hry s hmatovou úpravou pre nevidiacich. 

 

Okrem týchto pomôcok existuje veľký výber rôzneho druhu kompenzačných 

pomôcok, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým pri vzdelávaní a v každodennom živote. 
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Architektonické bariéry pre osoby so zrakovým postihnutím 

 
Tento materiál má pomôcť pri bezpečnom pohybe slabozrakých a nevidiacich žiakov v 

priestoroch školy ako aj doma. Čiže je určený pre zamestnancov školy ako aj pre rodičov. 

Usporiadanie svojho najbližšieho okolia je jednou z prvých činností, ktorou môžeme uľahčiť 

bezpečnosť pri pohybe a orientáciu v priestore.  

 

Ako sa orientujú nevidiaci ľudia 

 

Pri orientácii v priestore a pri samotnom pohybe sa spoliehajú predovšetkým na 

hmatové vnemy získané priamo rukami alebo nohami, alebo sprostredkovane pomocou bielej 

paličky.  

 

Využívajú rôznu štruktúru povrchov (asfalt, mozaika, trávnik, koberec...), rôzne výšky 

povrchov (múr - chodník, stena – podlaha, obrubník – chodník) čo im vytvára takzvanú 

vodiacu líniu podľa ktorej sa orientujú a dokážu pozdĺž nej kráčať. V priestore si tiež všímajú 

orientačné body, teda výrazné ľahko rozoznateľné miesta ako napr. roh domu, zmena povrchu 

a tým aj zmena zvuku pri pohybe bielou paličkou. 

 

V interiéroch sú takéto miesta napr. dvere do vedľajšej miestnosti, niektoré kusy 

nábytku, okná, ale aj zvukové zdroje ako tikajúce hodiny, rádio, hluk ulice cez okno a pod. 

   

Nevidiaci v miestnostiach, ktoré poznajú sa pohybujú s istotou, prevažne bez paličky, 

pomáhajú si rukami pred telom a hmatom nôh. 

 

Hmatové bariéry v interiéry 

 

Nebezpečné sú predovšetkým predmety, ktoré sú vo výške ramien a hlavy, ktoré si 

nevidiaci paličkou nenahmatá a pri chôdzi bez paličky sú to prekážky nižšie ako pás. 

 

Prekážky vo výške hlavy: 

 

 otvorené dvierka na skrinkách nábytku či kuchynskej linky 

 poličky na stenách 

 

Prekážky nízke: 

 

 konferenčný stolík a nízke skrinky 

 koberčeky, rohože, ktoré nie sú pevne pripevnené k podlahe – môžu sa kĺzať, 

je možné o ne zakopnúť 
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 voľne ležiaci, či visiace tašky, kabelky. 

 

Prekážky vo vodiacej línii: 

 

 stoličky, kvetináče popri stene; 

 nedovreté dvere – nechávať ich buď zavreté alebo úplne otvorené 

 

Vratké predmety na povrchu stolov a kuchynských liniek: 

 

 poháre či taniere blízko okraja, ktoré sa dajú ľahko zhodiť rukami či telom 

 

Vratké predmety v priestoroch interiéru: 

 

 veľa stoličiek, kresiel, stolov 

 lavica či stolička umiestnená pri stene – vo vodiacej línii nevidiaceho 

 

Vratké predmety v exteriéri: 

 

 reklamné tabule umiestnené na zemi, smetné nádoby, kvetináče 

 

Zlaté pravidlo úspešnej orientácie: 

 

Každá vec má svoje stále miesto. Len tak ju môže osoby so zrakovým postihnutím 

ľahko a bezpečne nájsť. Nesystematickosť a neporiadok spôsobujú zmätok a sú pre týchto 

ľudí nebezpečné.  

 

Pre výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov je dôležitý čas vzniku 

zrakového ochorenia. Poškodenie zraku môže mať pre jedinca so zrakovým postihnutím 

rôzne psychické následky. K objasneniu postoja znevýhodneného voči spoločnosti môže 

prispieť i skutočnosť, či ide o jedinca s vrodeným, teda kongenitálnym zrakovým 

poškodením, alebo k nemu došlo až počas života.  

 

U tých, ktorí stratili zrak v ranom veku, vývin psychiky a všetky duševné funkcie 

vykazujú „slepeckú činnosť“ už od začiatku. V tomto prípade možno hovoriť o trvalom 

ochudobnení jedinca o vizuálne dojmy a mentálne zrakové podnety. 

  

Predstavy ľudí so zrakovým postihnutím o svete, ktorí stratili zrak neskôr sa však 

stotožňujú so svetom predstáv vidiaceho človeka.  Tento fakt sa vysvetľuje tým, že utváranie 

ich osobnosti alebo jeden úsek z utvárania ich osobnosti sa uskutočňoval ešte v čase 

vplývania vizuálnych dojmov.  
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Úpravy interiérov pre žiakov slabozrakých 
 

Kto je slabozraký žiak? 

 

Slabozraký žiak je ten, ktorému ani okuliare nepomáhajú dobre vidieť a v dôsledku 

toho má problémy v bežnom živote. Problémy so zrakom bývajú najčastejšie v týchto 

oblastiach: 

 

 zníženie zrakovej ostrosti - predmety vidí rozmazané neostré, nejasné. Niektorí 

žiaci si musia dávať objekty veľmi blízko pred oči, aby ich videli. 

 poruchy videnia v zornom poli- časť obrazu môže byť rozmazaná, 

deformovaná alebo celkom chýba 

 problémy pri vnímaní intenzity svetla – niekto potrebuje viac svetla ako človek 

so zdravými očami iný naopak menej svetla. Všeobecne platí, že príliš veľa 

svetla oslňuje a spôsobuje rýchlu únavu očí až zlé videnie. Nedostatok svetla 

neumožňuje využívať vnímanie farieb a znižuje zrakovú ostrosť. Zhoršená 

schopnosť prispôsobovania sa na rôznu intenzitu svetla /svetlo – tma/. Príliš 

náhle a ostré prechody medzi svetlom a tmou môžu zhoršiť orientáciu a 

ohroziť bezpečnosť / napr. Pri prechode z osvetlenej miestnosti do tmavej/. 

 poruchy vnímania farieb – úplná strata farebného videnia, keď človek vidí 

okolitý svet čiernobielo a v rôznych farbách šedej alebo má problémy len s 

vnímaním niektorých farieb 

 narušenie vnímania hĺbky priestoru – môže pri orientácii robiť problémy s 

odhadovaním vzdialeností a polohy predmetov / napr. Vypínač na stene alebo 

veľkosť schodov a pod./ 

 

Uvedené poruchy sa často kombinujú, dá sa povedať, že každý slabozraký žiak vidí 

inak. 

 

Ako sa slabozrakí žiaci orientujú? 

 

Pri orientácii a pri samotnom pohybe sa spoliehajú predovšetkým na svoje zrakové 

vnímanie. Hmatové a sluchové vnímanie je skôr doplnkové. Dôležité vodiace línie sú pre nich 

súvislé plochy s dostatočným kontrastom farieb (napr. tmavá podlaha a biela stena, rozhranie 

výrazne farebných kobercov, v exteriéri rozhranie zeleného trávnika a šedého asfaltu a pod.). 

 

Orientačné body, ktoré veľmi pomáhajú slabozrakým žiakom, sú aj tmavé dvere na 

svetlej fasáde domu, farebne odlišná dlažba pri prechode cez cestu, dvere v inej farbe ako sú 

steny okolo biele umývadlo umiestnené na tmavej stene a pod. 
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Typické zrakové bariéry v interiéri 

 

Nebezpečné, zdraviu ohrozujúce a orientácii zhoršujúce sú miesta, ktoré sú zrakom zle 

identifikovateľné, splývajúce s prostredím. Sú to prostredia bez farebného kontrastu, ktoré 

vizuálne splývajú v jeden celok: 

 

 dvere, zárubne a steny natreté svetlými, nekontrastnými farbami, 

 vybavenie WC a umývadlo v rovnakej farbe ako obklady okolo nich,  

 biely vypínač na bielej stene,  

 prvý a posledný schod na schodišti neoznačený kontrastným pruhom 

 jednofarebná kuchynská linka vrátane zásuviek, dvierok, madiel na nich, 

 označené presklené dvere vo výške očí, vyvolávajúce dojem prechádzajúceho 

priestoru 

 

Prostredie príliš pestrofarebné a vizuálne členité s množstvom malých detailov, kedy 

sa zrak v krátkom čase musí vyrovnávať s rýchle sa meniacimi vplyvmi. 

Nevhodné svetelné podmienky: 

 

 veľký kontrast medzi osvetlením vonku a vo vnútri budovy 

 prechody medzi svetlom a tieňom v rôzne osvetlených miestnostiach 

 svetelné zdroje, ktorých svetlo svieti do očí a oslňuje  

 odrazy svetla od povrchov spôsobujúcich oslnenie napr. Lesklé dlaždice v 

kúpeľniach a zrkadlá 

 

Ak chceme zistiť, či je náš nepríjemný pohľad spôsobený oslnením, skúsme si zakryť 

rukou zdroj svetla v našom zornom poli. Ak sa nám uľaví, tak to spôsobuje skutočne oslnenie. 

 

Pravidlo úspešnej orientácie: 

 

Využívať a vytvárať farebne kontrastné prostredie a používať vhodné osvetlenie. 

Čo je orientácia? Je možné ju opísať ako určovanie polohy a pohybu vlastného tela v 

pomere ku okolitému prostrediu. Vidiaci ľudia sa zrakom orientujú rýchle, na diaľku a vždy 

globálne. 

 

Hlavnými orientačnými zmyslami človeka so zrakovým postihnutím sú sluch, hmat, 

zvyšky zraku (k nim je možné ešte pripojiť zmysel pohybový, polohový a niekedy aj čuch). Z 

toho vyplýva, že človek so zrakovým postihnutím sa musí orientovať podľa niečoho iného 

ako ľudia vidiaci. Musí využívať a vyhľadávať iné, odlišné orientačné body. Môže sa riadiť 

len podľa toho, čo čiastočne uvidí, počuje, nahmatá, cíti vo svojich svaloch apod. Dôležité pri 
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tom je, že sa k týmto orientačným bodom musí veľmi priblížiť, aby sa ich dotkol bielou 

paličkou alebo počul zvuk, ozvenu. 

 

Úprava prostredia a architektonické bariéry osôb so zrakovým postihnutím 

 

Architektonické riešenia priestoru môžu vytvárať veľmi zaujímavé vizuálne 

kompozície, ktoré ale nevidiacim a slabozrakým ľuďom niekedy komplikujú orientáciu v 

priestoru a zvyšujú riziko úrazu. 

 

Architektonické bariéry sú javy, ktoré niekomu sťažujú pohyb, bránia mu  dostať sa na 

určité miesta, alebo ich dokonca ohrozujú. Hlavným problémom ľudí so zrakovým 

postihnutím pri pohybe priestorom a orientáciou v ňom je nedostatok informácií a zvlášť 

možnosť ohrozenia či úrazu.  

 

Hlavným znakom problémov v priestorovej orientácii ľudí so zvyškami zraku a ľudí 

slabozrakých je vysoká individuálnosť ( z hľadiska možností, ako aj potrieb jednotlivých 

ľudí). Ľudia, ktorých videnie je nedostatočné za určitých okolností, môžu tiež používať bielu 

paličku a to buď stále, alebo len v určitých situáciách ( napr. zlé osvetlenie, oslnenie, únava, 

noc). 

 

Pri používaní bielej paličky je treba rešpektovať odlišnosti a veľmi zodpovedne 

rozlišovať, čo a za akých podmienok je skutočne treba. Tu sú niektoré špecifiká, ktoré treba 

brať do úvahy: 

 

 Niektorí ľudia sú citlivejší na silné osvetlenie, hovoríme o svetloplachosti, čo 

je možné čiastočne riešiť nosením tmavých okuliarov, používaním menej 

intenzívneho osvetlenia v miestnosti alebo zatemnením okien. Iným sa výrazne 

zhorší videnie pri nízkej intenzite osvetlenia, hovoríme o šerosleposti, čo sa 

rieši silnejším osvetlením. 

 Prispôsobenie sa na zmenu osvetlenia môže slabozrakým trvať veľmi dlho. 

Môžu sa takzvane „rozpozerať“ i hodinu tam, kde sa zdravé oko adaptuje 

behom niekoľko sekúnd. 

 Výnimočne sa môžeme stretnúť s človekom, ktorý vôbec nerozlišuje farby, 

vidí čiernobielo. Častá je ale porucha rozlišovania niektorých farieb. 

 Znížená zraková ostrosť a obmedzenia zorného pola spôsobujú slabozrakým 

mnoho praktických problémov. Človek so zúženým zorným polom má sťaženú 

schopnosť orientácie v priestore, pri pohyb používa bielu paličku. Niekedy, pri 

zachovanej zrakovej ostrosti, môže čítať aj bežný text. Pri nízkej zrakovej 

ostrosti bývajú problémy s čítaním, rozlišovaním drobných predmetov a s 

poznávaním ľudí. 
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 V dobre známom priestore sa slabozraký pohybuje spravidla bez problémov a 

bezpečne. V novom, neznámom prostredí môže mať ale veľké problémy s 

orientáciou. 

 Problémy slabozrakých ľudí sú do značnej miery individuálne. Počítajme s 

tým, že pre vnímanie zrakom potrebujú viac času. 

 

Výber vhodného typu školy pre žiakov so zrakovým postihnutím 

 

V súčasnej dobe je stále častejšie zaradenie (integrácia) detí so zrakovým postihnutím 

do bežných škôl medzi deti zdravé. Je to pomerne nový spôsob výchovy a vzdelávania detí s 

postihnutím, ktoré je legislatívne umožnené a stále viac rodičov požaduje zaradenie svojho 

dieťaťa do škôl bežného typu.  

 

Rodičia detí so zrakovým postihnutím majú teda možnosť rozhodovať o spôsobe 

vzdelávania svojich detí, a to buď v špeciálnych školách alebo v bežných školách. Pri svojom 

rozhodovaní majú možnosť vyžiadať si odbornú pomoc špeciálnych pedagógov (tyflopédov) 

a psychológov v CŠPP. 

 

Pri voľbe školy by mali rodičia venovať pozornosť, či vedenie školy môže a je 

ochotné zabezpečiť pre výučbu dieťaťa špecifické podmienky (učiteľa s osobnostnými 

predpokladmi pre výučbu detí s postihnutím, nižší počet žiakov v triede, úpravu interiéru 

triedy, vybavenie triedy kompenzačnými pomôckami atď.) . 

 

Pre integráciu zrakovo postihnutého dieťaťa je dôležité diagnostikovať typ a stupeň 

zrakového postihnutia. Môže sa jednať poruchu  orgánovú (deti slabozrakých, so zvyškami 

zraku, nevidiacich) alebo o poruchu prevažne funkčnú (tupozrakosť - amblyopia, škuľavosť - 

strabizmus).  

 

Pri prejednávaní prijatia dieťaťa do školy je potrebné, aby rodičia informovali učiteľa 

o diagnóze, špecifických schopnostiach a možnostiach svojho dieťaťa aj o jeho nedostatkoch. 

Vytvoria sa tak podmienky pre individuálny prístup k jeho výučbe. 

 

Rodičia dieťaťa integrovaného do bežnej školy majú tiež povinnosť zabezpečiť 

dopravu dieťaťa do školy. Ďalší z povinností rodičov je zabezpečiť dieťaťu pomoc pri 

domácej príprave, ktorá je časovo oveľa náročnejšie ako v prípade zdravých spolužiakov. Ak 

má dieťa úspešne plniť školské povinnosti, musí mu rodičia vytvoriť podmienky k dobrej 

domácej príprave - vhodné miesto na uloženie učebníc, zošitov a pomôcok, správne 

osvetlenie, primerané zariadenia interiéru. Medzi nevyhnutné kompenzačné pomôcky 

slabozrakých detí a detí so zvyškami zraku patrí napr. fixky so silnou stopou, zvýrazňovače 

priesvitná fólia, zošity formátov A5, A4, zväčšené texty, zväčšovacie lupy, špeciálne okuliare 

a pod. Vybavenie nevidiacich detí a detí so zvyškami zraku - Pichtov písací stroj, reliéfne 
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kreslenky, pomôcky na vyvodenie Braillovho šesťbodu, kolíčkové písanky, špeciálny papier 

do slepeckého písacieho stroja, magnetofón, kalkulátor s hlasovým výstupom, Eureka, 

televízna zväčšovacia lupa a ďalšie pomôcky. 

 

Rodičia by mali takisto dbať, aby deti zachovávali denný režim - škola, domáca 

príprava, odpočinok, pobyt na čerstvom vzduchu, stravovanie, spánok i zábavu. Musí tiež 

zabezpečiť dieťaťu lekársku odbornú starostlivosť a s výsledkami odborných vyšetrení musí 

zoznámiť učiteľa, aby s prihliadnutím k nim mohol urobiť príslušné pedagogická opatrenia. 

Niektorí rodičia vkladajú do integrovaného vzdelávania svojho dieťaťa príliš veľké nádeje, 

niekedy ale dôjde v priebehu vývoja k zmene jeho zdravotného a psychického stavu, ktorý si 

vyžiada preradenie do špeciálnej školy, kde je pre neho výučba vhodnejšie. Rodičia by si mali 

uvedomiť, že integrovaný spôsob výučby je značne náročný, a nie každé dieťa tieto nároky 

zvládne. 

 

Vstup do materskej či základnej školy bežného typu znamená pre zrakovo postihnuté 

dieťa istú psychickú záťaž. Dieťa sa musí prispôsobiť skupine zdravých, lepšie 

disponovaných rovesníkov, pristupujú požiadavky vyučovania, nutnosť podriadiť sa autorite 

učiteľa, ale aj požiadavka uspieť v konfrontácii s ostatnými spolužiakmi. 

 

Dieťa vstupujúce do školy by sa malo s prostredím školy, to je predovšetkým s 

priestorom, ktorý bude navštevovať, zoznámiť najskôr v čase neprítomnosti ostatných 

spolužiakov, lebo učiteľ sa mu môže plne venovať a nie je narušované vyučovanie. 

 

Úspech spoločnej výchovy a vzdelávania detí postihnutých a zdravých významne 

podmieňuje učiteľ, najmä tým, že sa vytvoria vzťahy vzájomnej tolerancie, porozumenia a 

pomoci. Deti by mali byť upozornené na formy správania a spôsoby komunikácie s 

postihnutým dieťaťom. Jednou zo špecifických podmienok pre zaradenie zrakovo 

postihnutého žiaka do bežnej triedy je, aby sa mohol voľne pohybovať po triede v priebehu 

vyučovania, aby si prípadne mohol prečítať text z tabule, prezrieť si názorne pomôcky a pod, 

avšak pri dodržaní vopred stanovených pravidiel správania. Spolužiaci by mali byť 

upozornení na to, že postihnutý žiak potrebuje zvýšenú individuálnu pomoc učiteľa, pri ktorej 

musí využívať špeciálne pedagogické metódy a odlišné techniky práce. V niektorých 

prípadoch si stupeň zrakového postihnutia vyžaduje prítomnosť druhého pedagóga v triede a 

aj jeho prítomnosť musí byť deťom vysvetlená. 

 

Integrovaný spôsob výchovy a vzdelávania vyžaduje od učiteľa bežnej triedy, aby 

získal aspoň základné informácie o špecifickosti vývoja zrakovo postihnutých detí a o 

metodike ich výučby. Ďalej je potrebné nadviazať úzku spoluprácu s rodičmi postihnutého 

dieťaťa, aby vytvorili priaznivú klímu v triede a zaistili základné vybavenie kompenzačnými 

pomôckami. 
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Je veľmi dôležité, aby učitelia spolupracovali so špeciálnym pedagógom - tyflopédom, 

ktorý podá kompletné informácie o charakteristike dieťaťa a o základných problémoch 

vyplývajúcich z jeho zrakového postihnutia. Nástup zrakovo postihnutého dieťaťa do bežnej 

triedy by mal byť prerokovaný s určitým časovým predstihom, ktorý umožní, aby sa učiteľ 

oboznámil s problematikou výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutého dieťaťa aj so 

zásadami a metódami práce s ním. Rovnako na nadviazanie kontaktu s rodičmi dieťaťa a 

prerokovanie spolupráce s nimi. 

 

Podmienkou úspešnej spoločnej výchovy a vzdelávania je úzka a sústavná spolupráca 

učiteľa bežnej školy s rodičmi dieťaťa. Vzájomná informovanosť, a to nielen medzi učiteľmi 

a rodičmi, ale aj medzi spolužiakmi, ktorí by sa mali v integračnom procese stať 

samozrejmosťou. 

 

Najvhodnejšie obdobie pre integrovaný spôsob výchovy je predškolský vek, kedy sa 

formujú charakterové vlastnosti. Sú vytvárané a ovplyvňované každou situáciou, do ktorej 

dieťa vstupuje. Hlavnou úlohou špeciálneho pedagogického pôsobenia v materskej škole je 

rozvoj zrakových funkcií (reedukácia zraku) - vnímanie plochy, orientácia na ploche, 

vnímanie farieb; rozvoj sluchového vnímania - uvedomenie si a rozoznávanie zvuku; rozvoj 

hmatového vnímania - výcvik drobného svalstva ruky, čítanie reliéfnych obrázkov, 

modelovanie, rozvoj reči - rozšírenie slovnej zásoby, jasné a presné vyjadrovanie, rozvoj 

čuchu a chuti; rozvoj estetického vnímania - uvedomenie si farieb, stvárňovaní predstáv, 

vnímanie hudby, výtvarné prejavy, vlastná hudobná činnosť; nácvik orientácie a 

samostatného pohybu - chôdza so sprievodcom, chôdza po schodoch, nácvik sebaobsluhy - 

základná osobná hygiena, obliekanie, stolovanie. 

 

Často diskutovanou otázkou medzi odborníkmi sa stáva otázka najvhodnejšieho veku 

dieťaťa pre integráciu do základnej školy. Niektorí dávajú prednosť zaradenie zrakovo 

postihnutého dieťaťa už od 1.ročníka ZŠ, kedy je výhodou, že dieťa prestupuje s rovesníkmi, 

s ktorými malo možnosť zoznámiť sa v materskej škole. Predchádzajúce skúsenosti s jeho 

spolužiakmi mu uľahčí adaptáciu na nové prostredie školy. Zástancovia druhého názoru 

dávajú prednosť predchádzajúcej príprave zrakovo postihnutého dieťaťa v špeciálnej 

základnej škole. Výhody vidí v príprave dieťaťa na špecifické zručnosti, ako je čítanie 

Braillovho písma, v špecifickej zmyslové výchove, v pestovaní prvkov sebaobsluhy a pod 

Predpokladajú, že dobre pripravené dieťa nebude mať ťažkosti pri výučbe a nebude 

vyžadovať nadmernú starostlivosť učiteľa, čo zvýši jeho sebadôveru a uľahčí mu začlenenie 

medzi spolužiakmi V súhrne možno konštatovať, že každé dieťa je individualita, a preto sa 

odporúča riešiť prestup do bežnej základnej školy podľa jeho možností a schopností. 

 

Dospievanie zrakovo postihnutého dieťaťa 

 

V období dospievania dochádza u zdravého jedinca k zmene v postoja a spôsobe 

uvažovania o okolitom svete i o sebe samom. V prípade postihnutých ľudí je dôležité to, ako 
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vnímajú svoje postihnutie, ako hodnotia postihnutie a samého seba ako jeho nositeľa. 

Vývojový posun sa prejavuje vo zvýšenej sebakritickosti, ktorá je zameraná aj na oblasť 

handicapu a predovšetkým na jeho sociálny význam ? aký dopad má postihnutie na jeho 

nositeľa vo vzťahu k spoločnosti ? k presadeniu sa v nej, k zaujatiu pozície, začleneniu sa do 

života medzi zdravých ľudí). Dospievanie je teda obdobím hľadania vlastnej identity. Je 

zrejmé, že pre postihnutého je tento proces zložitý.  

 

Dôležitou oblasťou sebavnímania je  zovňajšok, atraktívnosť, resp. prijateľnosť z 

hľadiska vrstovníkov. Zrakovo postihnutý jedinec často ani nevie ako vlastne presne vypadá. 

Problémom môže byť aj prijatie určitej sociálnej identity, stotožnenie sa s nejakou 

vrstovníckou skupinou. Pocit spolupatričnosti k danej skupine zdravých ľudí môže byť 

narušovaný nezáujmom zdravých jedincov a postihnutého, ale aj pocitmi vlastnej neistoty a 

menejcennosti postihnutého. V špeciálnej škole tento problém nevzniká, ak je v nej 

dostatočné množstvo detí s podobným resp. tým istým postihnutím. Na druhej strane majú 

niektorí zrakovo postihnutí dospievajúci potrebu odtrhnutia sa od skupiny postihnutých 

a začleniť sa do spoločnosti intaktných vrstovníkov.  

 

Výber povolania žiakov so zrakovým postihnutím 

 

Pri výbere povolania treba brať do úvahy najmä nasledujúce chyby zraku: 

 

1. zníženie zrakovej ostrosti, 

2. veľmi silné okuliare, 

3. strata zraku na jednom oku. 

 

Pre výkon niektorých povolaní je závažnou prekážkou aj: 

 

1. porucha farebného videnia, 

2. porucha priestorového vnímania, 

3. obmedzenie zorného poľa. 

 

Zníženie zrakovej ostrosti 

 

Zníženie zrakovej ostrosti jedného či oboch očí má vplyv na výber povolania len v 

prípade, že sa nedá dostatočne alebo vôbec korigovať okuliarmi, či kontaktnými šošovkami. 

 

Pri niektorých zriedkavých očných ochoreniach sa môže stať, že sa zraková ostrosť 

bude zhoršovať. Ide napríklad o časté zápaly určitých častí oka alebo o vrodené choroby ako 

je detský šedý a zelený zákal. Aj pri postupujúcej krátkozrakosti treba časom počítať so 

zhoršením zraku. Zrakovú ostrosť vám preskúša pediater, dorastový lekár alebo očný lekár. 
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Ak však máte zníženú zrakovú ostrosť, ktorá sa nedá korigovať okuliarmi, platia pre 

vás pri výbere povolania nasledovné obmedzenia: 

 

Nesmiete v dospelosti vykonávať povolania spojené so zvýšeným rizikom nehôd a 

havárií, s mimoriadne veľkým ohrozením ľudí a s možnosťou veľkých materiálnych strát. 

Medzi takéto povolania patria: 

 

 rušňovodič 

 vodič autobusov 

 vodič koľajových vozidiel 

 kapitán na lodi 

 pilot 

 ďalšie povolania v doprave, pre ktoré platia mimoriadne predpisy na 

posudzovanie pracovnej spôsobilosti. 

 

Rizikové sú pre vás : 

 

 práce na elektrických zariadeniach pod vysokým napätím, práce, ktoré sa 

vykonávajú vo vyššej výške ako tri metre (obsluha žeriavov, montér antén ap.), 

 povolania, ktoré mimoriadne zaťažujú zrak (programátor, IT špecialista, ktorý 

musí denne niekoľko hodín kontrolovať a spracovávať dáta z displeja počítača 

apod.), 

 povolania, ktoré kladú značné nároky na zrak (práca optika, mechanika - 

elektronika, mikrochirurga). 

 

Pre krátkozrakých nie sú vhodné činnosti s vibračnou záťažou. Vibrácie môžu pôsobiť 

na organizmus cez ruky a paže, napríklad - u robotníkov pri pneumatickom kladive, 

elektrickej píle alebo pri obsluhe mobilných strojov a zariadení vo výrobných prevádzkach, v 

stavebníctve, či poľnohospodárstve. 

 

Veľmi silné okuliare 

 

Pri silnej krátkozrakosti alebo ďalekozrakosti je treba korigovať zrakovú ostrosť 

veľmi silnými okuliarmi. Pri silnej krátkozrakosti/ďalekozrakosti na oboch očiach, nie je 

možné si vybrať akýkoľvek odbor a nebrať do úvahy ohrozenie zdravia a bezpečnosti pri 

práci v budúcom povolaní. Pri posudzovaní pracovnej spôsobilosti musí posudkový lekár 

zohľadniť v posudku aj nálezy očného lekára. 
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Strata zraku na jednom oku 

 

Strata zraku na jednom oku môže byť dôsledkom choroby, tupozrakosti, 

jednostranného strabizmu (škúlenie je strata paralelného postavenia očí následkom zabiehania 

jedného alebo oboch očí; porucha koordinácie okohybného svalstva. Pridáva sa aj kozmetická 

stránka postihnutia a nebezpečie vzniku defektivity alebo úrazu. Nesprávne postavenie očí 

voči sebe pri jednostrannom strabizme vedie k tomu, že len jedno oko možno zaostriť na 

pozorovaný predmet. Druhé oko ostáva pritom nevyužité, čo vedie k zhoršeniu jeho stavu. 

Následkom sú zvyčajne problémy v priestorovom videní, v priestorovej orientácii. Počas 

vzdelávania sa prejavujú problémy s čítaním a písaním. 

 

Ak máte zníženú zrakovú ostrosť len na jednom oku, neplatia pre vás spomínané 

obmedzenia v plnom rozsahu. Nemôžete však vykonávať prácu, ktorá by ohrozovala funkčne 

nenarušené oko alebo takú prácu, ktorá vyžaduje obe oči, napríklad ak je povolanie náročné 

na priestorovú orientáciu. 

 

Narušenie priestorového vnímania 

 

Ak máte narušené priestorové vnímanie, môžete mať problém pri niektorých 

povolaniach, ako sú napríklad: očný optik, mechanik elektrotechnik, modelár, niektoré 

povolania v stavebníctve (napr. pokrývač, tesár, konštruktér, projektant) a niektoré povolania 

v doprave. 

Výber povolania môžu ovplyvňovať aj ďalšie poruchy, či obmedzenia. 

 

 Porucha farebného videnia 

 

Najčastejšie je to porucha farebného videnia, ktorá sa vyskytuje najmä u chlapcov ako 

farbosleposť alebo znížená schopnosť rozoznávať farby. 

 

Najčastejšie ide o neschopnosť rozlíšiť červenú žltú a zelenú farbu. Táto porucha má 

výrazne obmedzujúci charakter pri pracovných činnostiach, ktoré vyžadujú bezpečné 

rozlišovanie farieb. Týka sa to hlavne povolaní, kde je nevyhnutná orientácia vo 

farebnej/svetelnej signalizácii (červená – zelená –žltá) - v doprave (cestnej, železničnej, 

leteckej, lodnej), vo výrobných prevádzkach (farebná signalizácia nebezpečenstva). 

Rozlišovanie farieb je významné aj v oblasti umenia, vrátane umeleckých remesiel. 

 

Oči so zvýšenou precitlivenosťou 

 

Žiaci so sklonom k častým zápalom, alergickým reakciám a s precitlivenosťou očí by 

sa mali vyhýbať povolaniam, pri ktorých sa pracuje v nadmerne prašnom prostredí, pri 

vysokých teplotách, za pôsobenia rôznych chemických, či biochemických látok, pri 
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ultrafialovom žiarení. Sú to napríklad povolania vykonávané vo výrobných prevádzkach 

(sklárska, chemická výroba, hutnícka, strojárska, drevospracujúca výroba a i.), v 

poľnohospodárstve v rastlinnej i živočíšnej výrobe, v stavebnej výrobe. 

 

Poruchy zraku, ktoré sa nedajú dostatočne korigovať 

 

Voľbu povolania a profesionálne uplatnenie komplikujú ľuďom tie poruchy zraku, 

ktoré sa nedajú dostatočne korigovať okuliarmi, či kontaktnými šošovkami. Variácií je veľa, a 

to podľa druhu a stupňa poškodenia zraku, tiež podľa charakteru vykonávanej práce v 

povolaní. 

 

Ak nerozoznávate správne znaky, signály, predmety či ľudí, nemôžete dostatočne 

rýchlo, spoľahlivo a úspešne vykonávať určité pracovné činnosti. 

 

V niektorých povolaniach je to spojené s ohrozením bezpečnosti a zdravia – a to 

nielen vlastnej, ale aj iných ľudí. Napríklad v povolaniach v doprave je dobrý zrak osobitne 

dôležitý. Preto sa kladie taký veľký dôraz na preskúšanie zraku pri výbere nových 

zamestnancov; overuje sa ostrosť zraku, aj schopnosť rozlišovať farby. Predchádza sa tým 

nehodám a haváriám, stratám na ľudských životoch aj materiálnym škodám. 

 

 Zhrnutie 

 

Možno zhrnúť, že osobám s vážnymi poruchami zraku sa neodporúčajú povolania 

vykonávané vo výške, v podzemí, s vysokými nárokmi na okamžité vyhodnotenie zrakových 

signálov spojených s možným nebezpečenstvom – sú to napríklad povolania: 

 

 montér 

 žeriavnik 

 baník 

 optik 

 mechanik elektrotechnik 

 chirurgický nástrojár 

 mikrobiológ, mnohé povolania v cestnej, železničnej, lodnej či leteckej 

doprave. 

 

Pre osoby s poruchami zraku môžu byť rizikové aj povolania, v ktorých sa vyžaduje 

grafický výkon, rýchla zraková orientácia v priestore alebo na ploche, rýchle pohybovanie sa 

v priestore, vysoká koncentrácia pozornosti a vysoké pracovné tempo. Nie sú vhodné tiež 

povolania, kde sa vyžaduje jednoznačná diferenciácia farieb, presné zrakové vnímanie 

predmetov, ich detailov, písmen, číslic alebo iných symbolických vyobrazení (neodporúčajú 

sa teda povolania náročné na vykonávanie optickej kontroly). 
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Treba zvážiť aj povolania, ktoré sa vykonávajú v pracovnom prostredí, v ktorom je 

náročné dodržať zásady zrakovej hygieny (vysoká prašnosť prostredia, neprimeraná intenzita 

osvetlenia, prítomnosť niektorých chemikálií dráždiacich zrak ap.). 

 

V poslednej časti tohto informačného materiálu uvádzame niektoré povolania, ktoré 

môžu vykonávať v špecifických prípadoch aj osoby s poruchami zraku. 

 

Zamestnávanie zrakovo postihnutých 

 

Strata alebo poškodenie zraku predstavuje pre človeka v pracovnom procese mnohé 

obmedzenia, avšak nejde o neriešiteľné problémy. 

 

Okrem bežných požiadaviek si musí človek so zrakovým postihnutím osvojiť 

špecifické zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia zaradiť sa do pracovného procesu. Ide o 

zručnosti, ktoré možno nadobudnúť v rámci sociálnej rehabilitácie a ktoré všetkým zrakovo 

postihnutým záujemcom poskytuje bezplatne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

/www.unss.sk/ .  

 

Vstup na pracovný trh pre osoby so zrakovým postihnutím predpokladá zvládnutie aj 

týchto základných zručností: 

 

1. priestorová orientácia a samostatný pohyb potrebný pre zvýšenie nezávislosti 

pri dochádzke na pracovisko a pohybe v zamestnaní 

2. sebaobslužné zručnosti súvisiace s hygienou, obliekaním, stravovaním 

3. sociálno-komunikačné zručnosti zabezpečujúce sociálnu integráciu a rozvoj 

medziľudských vzťahov vo formálnych i neformálnych kontextoch 

4. ovládanie základných technických kompenzačných pomôcok 

5. ovládanie Braillovho písma 

6. počítačová gramotnosť 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (www.unss.sk)  pomáha uľahčovať 

prekonávanie dôsledkov, ktoré prináša strata alebo poškodenie zraku a pomáha pri znovu 

nadobúdaní samostatnosti. Súčasne poskytuje potrebné informácie o možnosti zamestnania 

pre nevidiacich a slabozrakých. Zaujímavé informácie možno nájsť aj na: 

 

http://sizar-vision.sk/informacie-pre-zrakovo-postihnutych 

http://sizar-vision.sk/informacie-pre-zrakovo-postihnutych

