
Kdo je zrakově postižený 

 

Každého člověka lze charakterizovat podle nepřeberného množství hledisek a na celém světě 
nenajdeme dva zcela totožné jedince. To, že má někdo špatný zrak nebo nevidí vůbec, je jen jedním 
ukazatelem a lze jej celkem objektivně změřit v ordinaci očního lékaře. Ale jak na tuto obtížnou 
životní situaci konkrétní člověk reaguje? Jak se s ní během života vypořádává? Jak zvládá nebo 
nezvládá určité činnosti, kde jsou hranice jeho možností…? To je vždy záležitost velmi individuální 
a závisí na mnoha okolnostech - na schopnostech daného člověka, na jeho vlastnostech, vlohách, 
předchozí zkušenosti, na přístupu lidí z jeho okolí apod.  

Z toho vyplývá, že není možné jednoduše říci "zrakově postižení lidé jsou takoví a takoví, dokáží to 
a to", protože každé takové prohlášení je příliš zobecňující a ve skutečnosti neplatí. Ve slovním 
spojení "zrakově postižený člověk" je nejdůležitější právě ono slovo "člověk". Samotný fakt, že 
nevidí, znamená jen to, že některé věci musí dělat jinými způsoby než ostatní, ale není proto lepší 
nebo horší.  

Podívejme se nyní blíže, co znamená, když se o někom řekne, že je zrakově postižený. Zrakový 
orgán je složen ze tří částí:  

a. receptor (zevní oko)  
b. dráha spojující oko s centrem - oční nerv  
c. zrakové centrum v mozku.  

V každé z těchto částí může dojít k poškození (oční choroba, vada, poškození) s charakteristickými 
následky pro vidění. Viděním rozumíme schopnost zrakově vnímat, rozlišovat a představovat si 
prostředí. Rozlišujeme vidění centrální, kterým vnímáme detaily a barvy a vidění periferní, které 
umožňuje vnímat prostor a orientovat se v něm. Jak víme, vidění je velice složitý proces, na němž 
se kromě oka a nervových drah významnou měrou podílí mozek, který veškeré signály zpracovává 
ve výsledný zrakový vjem.  

Zrakově postižení (někdy též ZP) nebo správněji osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými 
druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se tímto termínem rozumí ti, u nichž 
poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce 
nepostačuje. (Nezahrnujeme sem tedy např. člověka, který nosí dioptrické brýle a s nimi docela 
normálně vidí - to znamená, že má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi zvládá bez potíží 
každodenní činnosti, nemá omezení v přístupu k informacím, v orientaci a samostatném pohybu, v 
pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod.) Abychom zdůraznili tento rozdíl, mluvíme někdy o 
těžce zrakově postižených. Tím máme na mysli skupinu zrakově postižených, u nichž právě onen 
vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života, lidí, jimž už běžná brýlová 
korekce nepostačuje k plnému ("normálnímu") vidění.  

Skupinu těžce zrakově postižených můžeme dále dělit na nevidomé a slabozraké. Při očním 
vyšetření se zkoumá zraková ostrost vyjádřená tzv. vizem udávaným zpravidla ve zlomku, kde 
první číslo znamená vzdálenost v metrech, ze které dotyčný čte a druhé číslo pak vzdálenost, ze 
které čte tu samou velikost písmene člověk s nepostiženým zrakem. (Vizus zdravého oka je tedy 
např.: 6/6). Vyšetření zrakové ostrosti do dálky se provádí nejčastěji na Snellenových optotypech, 
což jsou tabulky s řadami postupně se zmenšujících znaků. Dalším zkoumaným parametrem je 
velikost zorného pole. Toto pole může být v důsledku zrakové vady zúženo, omezeno nebo v něm 
může docházet k lokálním výpadkům - tzv. skotomům.  
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Podle výsledků oftalmologického vyšetření je možno zrakově postiženého člověka zařadit do 
některé z 5 kategorií zrakového postižení:  

 kategorie 1: střední slabozrakost 
 kategorie 2: silná slabozrakost 
 kategorie 3: těžce slabý zrak 
 kategorie 4: praktická nevidomost 
 kategorie 5: úplná nevidomost  

Někdy se ještě užívá ne právě šťastný termín osoba se zbytky zraku, kterým označujeme člověka s 
viděním v rozsahu těžké slabozrakosti až praktické slepoty. Pozor - každý resort (školství, 
zdravotnictví, sociální věci) má trochu odlišné dělení zrakově postižených a svoji zaužívanou 
terminologii.  

Definice zrakového postižení pouze podle ostrosti vidění a rozsahu zorného pole není vždy úplně 
dostačující. Pro objektivnější diagnostiku musíme pečlivě zkoumat další zrakové funkce, jako např.  

 kontrastní citlivost (světloplachost, šeroslepost), 
 schopnost rozlišovat barvy (barvoslepost), 
 vnímání hloubky, 
 schopnost lokalizovat, 
 fixovat předměty, 
 sledovat je v pohybu apod.  

Především nás zajímá to, jak zrakové postižení ovlivňuje běžný život klienta, které úkony zvládá, 
které zvládá jen s obtížemi nebo vůbec ne. V jaké oblasti tkví jeho nejnaléhavější potřeby a jaká lze 
najít řešení (s využitím zraku nebo za pomoci jiných smyslů). Komplexní posouzení zrakových 
funkcí si často vyžaduje spolupráci několika odborníků - lékaře, zrakového terapeuta a sociálního 
pracovníka, který může posoudit zrakové funkce v praxi.  

Statistické údaje o nevidomých a slabozrakých  

Podle údajů Světové zdravotnické organizace je dnes na světě 45 miliónů nevidomých a toto číslo 
se v následujících 20 letech může až zdvojnásobit. Podle britských pramenů je v Evropě asi 11 
milionů slabozrakých a asi 1 milion nevidomých. Ve Velké Británii je těžce zrakově postižený 
každý 60. Člověk. Jiné zdroje uvádějí, že lidé se zrakovým postižením tvoří přibližně 1 - 1,5% z 
populace. Přesné statistiky neexistují ani v rámci jednotlivých zemí.  

Není bez zajímavosti, že 9 z 10 nevidomých (v celosvětovém měřítku) žije v rozvojových zemích a 
odborníci odhadují, že 80% slepoty může být léčeno nebo jí šlo předejít.  

Za zmínku stojí fakt, že procento slabozrakých lidí v populaci průběžně roste a jedním z 
rozhodujících faktorů ovlivňujících tento trend je nade vší pochybnost prodlužování délky lidského 
života (to platí především v naší euroamerické civilizaci). Přímá úměrnost vzniku zrakových vad a 
vyššího věku je jednoznačně prokázána: 80% lidí starších 75 let má vážné problémy se zrakem a 70 
- 75% nových případů zrakových vad vzniká u lidí starších 65 let. Z toho se dá vyvodit, že stárnutí 
je samo o sobě významným činitelem vedoucím ke vzniku zrakové vady. Podle prognóz se v 
příštích 20 letech počet lidí starších 85 let přibližně zdvojnásobí, z čehož lze usuzovat na zvýšení 
počtu lidí s postižením zraku.  

Zrakové postižení přináší velmi závažné komplikace života, smysluplný, užitečný a příjemný život 
jím však nemusí končit. Je vhodné v maximální míře využívat pomoci očních lékařů; jestliže 
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nemohou pomoci oni, jsme tu my a další spolupracující organizace, abychom zrakově postiženému 
člověku i jeho okolí pomohli. Je lépe naučit se s postižením žít, než čekat na zázrak uzdravení. 
Život je krásný, i když se člověk na mnohé věci nemůže podívat. Je však třeba život prožívat, ne jen 
živořit.  

Radek Schindler & Milan Pešák  
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