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Jak vidí člověk se zrakovým
postiženímNS
ČR asi 150 000 nevidomých a slabozrakých lidí
 Pojmy (nevidomý x slepý)
 Nevidomý od narození
 Ztráta zraku v pozdější době
 Nevidomý se světlocitem
 Slabozraký
V







různé typy poruch s různými důsledky v běžném životě
zraková ostrost
zorné pole
světloplachost
šeroslepost


změny vidění během dne (u světloplachosti a šerosleposti)

 Důsledky:

čtení informací, orientace v prostředí (hledání
míst, hledání tlačítek – WC, dveře), bariéry, poznávání lidí…

KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ, VIZUS

10. revize MKN (aktualizovaná
k 1. 4. 2014)

normální vizus

Mírná nebo žádná zraková vada 0

Středně těžká zraková vada 1

Těžká zraková vada 2

Slepota 3

Slepota 4

Slepota 5

6/18
3/10 (0,3)
20/70

6/18 – 6/60
3/10 – 1/10
(0,3 – 0,1)
20/70 – 20/200

6/60 – 3/60
1/10 – 1/20
(0,01 – 0,05)
20/200 – 20/400

3/60 – 1/60
1/20 – 1/50
(0,05 – 0,02)
20/400 – 5/300 (20/1200)

1/60 nebo počítání prstů na
vzdálenost 1 m
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200) Vnímání světla

Žádné vnímání světla

drobná refrakční vada, dá se
korigovat brýlemi

slabozrakost lehkého a středního
stupně

Vizus 5m

Vizus 6m

desetinný

5/3

6/4

1,6

5/4

6/5

1,25

5/5

6/6

1

5/6

6/7,5

0,8

5/ 7,5

6/9

0,6

5/10

6/12

0,5

5/12

6/15

0,4

5/15,

6/18

0,35

5/17,5

6/20

0,3

5/20

6/24

0,25

5/25

6/30

0,2

5/30

6/36

0,16

5/35

6/40

0,14

5/40

6/50

0,12

5/50

6/60

0,1

4,5/50

5,5/60

0,09

4/50

5/60

0,08

3,75/50

4,5/60

0,075

3,5/50

4,2/60

0,07
d) Ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka se závažnější poruchou
zrakových funkcí na druhém oku, vizus vidoucího oka roven nebo horší než
6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu
fixace

slabozrakost těžkého stupně

těžce slabý zrak (zbytky zraku)

praktická nevidomost, řadíme sem
ještě na lepším oku světlocit s jistou
projekcí světla, nebo koncentrické
zúžení zorného pole do 5° bez
ohledu na vizus

úplná nevidomost obou očí,
naprostá ztráta světlocitu až po
zachování světlocitu s chybnou
projekcí světla

Dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením

3,3/50

4/60

0,066

3/50

3,6/60

0,06

2,5/50

3/60

0,05

2/50

2,5/60

0,04

1,65/50

2/60

0,033

1,5/50

1,8/60

0,03

1,25/50

1,5/60

0,025

1/50

1,2/60

0,02

0,8/50

1/60

0,0166

0,75/50

0,9/60

0,015

0,6/50

0,75/60

0,0125

0,5/50

0,6/60

0,01

0,4/50

0,5/60

0,008

0,3/50

0,4/60

0,006

0,25/50

0,3/60

0,005

0,2/50

0,25/60

0,004

0,15/50

0,18/60

0,003

0,1/50

0,12/60

0,002

0,1/60

0,00166

c) Těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí
v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02)

b) Praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí
v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného
pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti

a) Úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté
ztráty světlocitu po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí

Jak nás může zrakově postižený
vidět?
slabozrakost lehkého a středního stupně

slabozrakost těžkého
stupně

těžce slabý zrak

normální vidění

praktická nevidomost

Jak mohou vidět?

normální vidění

slabozrakost lehkého a středního stupně

slabozrakost těžkého stupně

těžce slabý zrak

praktická nevidomost

Podle čeho poznáte člověka se
zrakovým postižením

 Postižení zraku nemusí být zjevné
 Formální doklady (ZTP, ZTP/P, krizová karta)
 Bílá hůl, vodicí pes (nelze odhadovat zrakové

schopnosti dle

těchto indikátorů)
 Černé brýle, dioptrické brýle
 Vzhled očí
 Oční kontakt
 Celkové chování
 Optické pomůcky, šablony atp.
 Otázka: „Máte něco s očima? Špatně vidíte?“ – netaktní,
použít pouze v krajním případě

Průkazky ZTP, ZTP/P

Podoba průkazů od roku 2012,
symbol zrakového postižení

Situace kontroly dokladů
 NS

s doprovodem
 Předpoklad: doprovod vidí dobře nebo lépe (může být
slabozraký)
 Doprovod: možná různá úroveň zkušenosti,
informovanosti a dovedností v průvodcovství NS
(nevidomých a slabozrakých)
 Doprovod může dělat i velmi malé dítě
 Celkově ale předpoklad pomoci při řešení situace
 Je-li to možné záležitosti týkající se přímo NSC
řešíme přímo s ním, nikoli prostřednictvím průvodce
 Nahodilý neznámý průvodce

Situace kontroly dokladů
 NS

přijde sám
 Pro nevidomé a slabozraké je samostatné
cestování náročné, ale zvládnutelné při
splnění určitých podmínek
 Ví NS, kde jsou informace, kde je místo u
pultu, kde se registruje (velké rozdíly v
pohybu po budovách a systému kontroly)
 Pozná pracovník, že se jedná o NS, jak se
bude chovat?
 Běžná pravidla – oslovení, hlasitost,
srozumitelnost, zjištění potřebnosti pomoci…

Situace kontroly dokladů
Rozumí NS kontaktnímu pracovníkovi?
 Slovní kontakt, informace
 Ne dlouhé mlčení
 Informace o tom, co právě probíhá („vracím
průkazku“)
 NS – je to ta průkazka?
 Podávání dokladů
 Upadlé doklady a předměty
 Informace o ukončení aktuální registrace


Člověk s jiným typem
zdravotního postižení
 Jiný

typ (sluchové, tělesné a další)
 Kombinované postižení


Hluchoslepota - červenobílá hůl

Základy průvodcovství


Navázání kontaktu
(přirozeně, představit se,
případně podat ruku, vždy
se zeptat, zda můžeme
pomoci, lehce se dotknout)



Držení (průvodce nabídne
paži, NS se drží nad
loktem nebo za předloktí,
držení je pevné)



Při chůzi (nikdy NS
netlačíme před sebou, ale
jdeme půl kroku před ním,
NS jde vždy na
bezpečnější straně,
rychlost chůze
přizpůsobíme NS)

NE

NE

ANO

NE

Základy průvodcovství







Zúžený prostor (průvodce posune
loket dozadu, NS jde v zákrytu)
Procházení dveřmi (NS na straně
pantů, průvodce otevírá, položí ruku
na kliku, NS po ní sjede, nalezne
kliku, zavírá NS)
Chůze po schodech (přistupujeme
k nim kolmo, zpomalíme, průvodce
sdělí schody nahoru/dolů, upozorní
na první a poslední schod)
Rozloučení / přerušení kontaktu
(vybereme vhodné místo, popíšeme
okolí, sdělíme, že odcházíme)

ANO

NE

ANO

NE

Základy průvodcovství








Dohledávání předmětů (přesně popíšeme,
poklepeme na předmět nebo položíme svou ruku na
předmět a NS sklouzne svou rukou po naší)
Jídlo (vše popíšeme, pro rozložení potravin na talíři
využijeme ciferník hodin)
Osobní hygiena (NS doprovodíme na toaletu,
popíšeme uspořádání toalety, NS upozorníme, pokud
má nečistotu nebo jiný defekt na oděvu)
Podepisování (použijeme šablonku nebo NS
položíme prst nebo tužku na místo podpisu)
Nasedání do auta (průvodce položí ruku na kliku, NS
si ji sklouznutím po ruce dohledá, příp. otevřeme
dveře a NS položí ruku na horní hranu dveří)

Možnosti poslechu knih
Kazeta, CD
 Přehrávače různé – možnosti dooznačení
výraznými hmatovými značkami
 USB vstupy


Knihovny


www.kdd.cz

Knihomol - alternativní program pro využití kdd

Knihovny – www.ktn.cz

Knihovny


Digitální knihovna Mathilda

Knihovny


www.kralovstvimluvenehoslova.cz

Děkuji za pozornost

