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Kategorie zrakového postižení podle ztráty 
zrakové ostrosti

• Slabozrakost lehká a střední (0,3 - 0,1)

• Slabozrakost těžká (0,1- 0,05) 

• Těžce slabý zrak (0,05 – 0,02) 

ZP < 10° > 5°

• Praktická nevidomost (0,02 – světlocit s jistou 
projekcí) nebo ZP < 5°

• Nevidomost (světlocit s chybnou projekcí až 
amaurosa)



Zrak

• Zrakem přijímáme až 80% informací z okolního 
světa

• Získáváme maximum informací v minimálním 
čase

• Ostatní smysly mají funkci doplňkovou:

sluch, hmat, čich, chuť, vnímání polohy a

pohybu



Dopad zrakového postižení na osobnost 
žáka

 Redukovaný přísun informací
 Zkreslené, neúplné představy
 Problém s nápodobou (např. při zpěvu mimika, 

grimasy) 
Nežádoucí zlozvyky – kývání, vadné držení těla 

(předklon, záklon, nahrbení), mačkání očí
 Při nedostatku podnětů si vytváří vlastní svět 

(připomíná chování autistů)
Obava před neznámými zvuky, omezení 

pohybových aktivit, omezený rozvoj motorických 
dovednosí



Způsob práce žáků se ZP I.

Podle stupně ztráty zraku

• Slabozrací: využívají zrak a pomůcky 
podporující rozvoj zraku, doplňkově je vhodné 
také využívat pomůcky podporující i jiné 
smysly a zajišťující ucelené vjemy – 3D 
názorné pomůcky, hmatné kontury, hlasový 
výstup



Způsob práce žáků se ZP ll.

Podle stupně ztráty zraku

• Těžce slabozrací až prakticky nevidomí:
a) využívají zrak a pomůcky podporující rozvoj 

zraku
b) podle potřeby využívají  ostatní smysly a 
pomůcky podporující jejich rozvoj - 3D 
názorné pomůcky, hmatné kontury, hlasový 
výstup, braillovo bodové písmo, orientační 
pomůcky – bílou hůl, vysílačku VPN, mobilní 
telefon s hlasovým výstupem, navigaci apod.



Způsob práce žáků se ZP lll.

Podle stupně ztráty zraku

• Nevidomí: využívají pomůcky podporující 
rozvoj a využití hmatu, sluchu, chuti, vnímání 
polohy, pohybu, tepla, chladu

- 3D názorné pomůcky, hmatné kontury, hlasový 
výstup, braillovo bodové písmo, orientační 
pomůcky – bílá hůl, vysílačku VPN, mobilní 
telefon s hlasovým výstupem, navigaci atd.



Typy rehabilitačních pomůcek
podporující využití zraku

• Speciální optické pomůcky

• Neoptické pomůcky

• Elektronické pomůcky 



Speciální optické pomůcky

Hyperokuláry
 Lupy - ruční

- stojánkové
- závěsné
-

předsádkové
Dalekohledové 

systémy - Galilei
- Kepler



Speciální optické pomůcky

• Hyperokuláry 
(lupové brýle) lupa 
zasazená do brýlové 
obruby, pohled 
pouze monokulární, 
text musí uživatel 
držet ve vzdálenosti 
ohniska lupy (F) 
zvětšení 4x – 12x



Speciální optické pomůcky

• Lupy – hranol, 
polokoule

- nutný posun lupy po 
podložce

poskytované zvětšení:  

2x – 4x



Speciální optické pomůcky

• Příložní lupy s 
vyznačením řádky 
poskytují menší  
zvětšení, ale některým 
žákům usnadní orientaci 
v textu

• Doporučují se i pro žáky 
s dyslektickými obtížemi



Speciální optické pomůcky

• Nejčastěji používané 
stojánkové lupy bez 
osvětlení

• Ve zvětšení 4x – 8x lze 
snadno použít na čtení, 
lze pod nimi i psát



Speciální optické pomůcky

Stojánkové lupy
-stojánek usnadní dodržet 
pracovní vzdálenost  (F)

Osvětlení možné volit podle
typu žárovka, halogenové 
světlo, diody 



Speciální optické pomůcky –akceptace 
technických parametrů

Dodržení ohniskové 

vzdálenosti

Nedodržení ohniskové 

vzdálenosti



Dalekohledový systém Galilei

• Do zvětšení 4x možnost 
binokulárního vidění

• Možnost zabudování 
pacientovy korekce

• Úzké zorné pole



Speciální optické pomůcky
• Dalekohledový systém Galiei

poskytuje i binokulární pohled, 
ale s úzkým zorným polem, 
lze předepsat zvětšení do 4x

• Dalekohledový systém nelze použít
při chůzi, vyžaduje nácvik v použití   
pro orientaci na ploše i v dálce.

• lze  využít jako dalekohled na blízko,   
střední  vzdálenost  i do dálky.

• lze měnit  vzdálenost pomocí  
předsádek nebo individuálním  
přizpůsobením  (zhotovením)na 
potřebnou vzdálenost  - podle  typu

Varianta binokulární,
Galilei dalekohled
je v nabídce i jako 
monokulár



Dalekohledový systém Kepler

• Možnost většího 
zvětšení než 4x 

k dispozici i 8x zv

• Jen  monokulární 
použití

• Možnost plynule 
zaostřit od 40 cm do 
nekonečna

• Úzké zorné po



Speciální optické pomůcky

Dalekohledový systém Kepler
-prismatický monokulár

Lze předepsat ve zvětšení 4x -10x
s průměrem 1,2 cm – 3cm
U zvětšení 8 -10x je součástí 
předsádka s lupou 3x zvětšující

• Výsledné zvětšení na blízko s     
předsádkou je  24x (8x zv.PM)  
nebo 30 x (10x zv.PM)cí

• Pohled  s úzkým zorným 
polem, lze zaostřovat plynule 
podle typu  ze 40 cm až po 
nekonečno, pouze    
monokulární použití 



Speciální optické pomůcky

Různé typy dalekohledového 

systému Kepler  pro užití na

nosníku i  typy ruční



Optická mohutnost lupy

• Lupa o lomivosti 1D má ohnisko (F) ve vzdálenosti 1 
metru (100 cm)

• Lupa o lomivosti 20 D má ohnisko ve vzdálenosti F  ( 
F = 100: 20

F = 5 cm 

Vzorec výpočtu ohniska lupy F = 100: D 

Příklad: 
hyperokulární sklo má optickou mohutnost 24 D, jakou má pracovní 

vzdálenost? 

F = 100: 24        

F =  4,2 cm  Pracovní vzdálenost lupy  24 D je 4,2 cm.



Ohnisko lupy (F)

 Lupa o lomivosti 1D má ohnisko (F) ve vzdálenosti 1 metru 

(100 cm)

Lupa o lomivosti 20 D má ohnisko ve vzdálenosti F  ( F = 

100: 20

F = 5 cm 

Vzorec výpočtu ohniska lupy F = 100: D 

Příklad: 
hyperokulární sklo má optickou mohutnost 24 D, jakou má pracovní 

vzdálenost? 

F = 100: 24        

F =  4,2 cm  Pracovní vzdálenost lupy  24 D je 4,2 cm.



Zvětšení lupy (M)

• Lupa  má optickou mohutnost v D (údaj bývá uvedený 
na lupě)

• Výpočet zvětšení poskytovaného lupou  dosáhneme  
vzorcem:

M = D : 4          

• Příklad:  na  lupě je uveden údaj 28 D (optická mohutnost)

• Zvětšení lupy (M) vypočteme  M = 28: 4

M = 7

• Lupa o optické mohutnosti 28D  zvětšuje 7x. 



Jak zjistíme 
jaké potřebuje žák zvětšení?

potřebný vizus

M =    ---------------------------

dosaženývizus

Příklad: písmo v učebnici je ve velikosti 0,5 jako J.č. 6 (0,5), 
slabozraký žák  s vizem  0,1 bude k jeho přečtení potřebovat 
pomůcku zvětšující :

0,5
M =  ------

0,1
M = 5  
Pro žáka použijeme přibližně 5x zvětšující lupu, může-li 
využít své akomodace  na blízko, lze použít i 4x zvětšení.



Neoptické pomůcky

• Jas a kontrast

• Osvětlení

• Zvětšení

• Barva

• Rámečky, podložky

• Sklopné stolky, stojánky s úchyty

• Filtry



Jas a kontrast

Jas – svítivost plochy ( v candelách na m2 = cd/m2)

Kontrast jasu – rozdíl mezi jasem dvou ploch  
viditelných současně v zorném poli 

(pro pohodlnou zrakovou práci se  doporučuje 
kontrast 1:3 nejvíce 1: 10, menší nebo větší 
kontrast zvyšuje zrakovou únavu) 



Osvětlení

• Osvětlení místnosti

• Osvětlení pracovní plochy

• Osvětlení v optické pomůcce



Osvětlení místnosti

Přizpůsobit :  

• druhu činnosti, kterou v místnosti 
provádíme (potřebě detailní práce)

• době, kterou v místnosti pobýváme

Vyloučit:

• oslnění z odlesků a přímé oslnění  zdrojem 
světla (zvyšuje zrakovou únavu)



Osvětlení pracovní plochy

• neoslňující

• netvořící ostré stíny

• dopadající stejnoměrně 

na pracovní plochu 

• vyzkoušet vhodnou barvu

• světla (bílé, žluté,

modré - Led)



Osvětlení v optické pomůcce

 volit podle potřeby kontrastu 
 přizpůsobit zvýšené citlivosti na oslnění

(např. u poruch centrální oblasti sítnice)
 možnost volby: žluté světlo (běžná 

žárovka)
bílé světlo (halog. žárovka)
modré světlo LED (diody)

 vyzkoušet přínos filtru



Příklad osvětlení v optické pomůcce



Druhy (typy) zvětšení
A. zvětšením   

objektu

B. zkrácením   
vzdálenosti     
k objektu

C. zvětšením objektu   
pomocí optické    
pomůcky

D. Zvětšením 
objektu 
elektronickou 
pomůckou



Zvětšení prostřednictvím elektronické 
pomůcky

D) Využití elektronické pomůcky – Kamerové TV lupy



Barva
• překrytím textu průhlednou barevnou folií 

dosáhneme změny kontrastu textu

• Využitím barevných filtrových brýlí 
dosáhneme také změny kontrastu textu



Barva

nastavením barvy figury a 

pozadí na kamerové či 

digitální TV lupě prodloužíme 

zrakovou práci – zvolíme 

potřebný (neoslňující) 

kontrast 



Barva

• Použitím různých barev písma zvýrazníme části textu

• Použitím barevného pozadí zvýrazníme kontrast



Příklady
nastavení 
barevného 
kontrastu

Barva



Rámečky, podložky

• ulehčení orientace v textu 
• zvýraznění textu



Sklopné stolky, stojánky

• přiblížení textu 
k očím - snazší    
dodržení  pracovní 
vzdálenosti  SOP

• vzpřímený sed  
méně zatěžuje      
žáka



Filtry

Působení filtru  na redukci 

spektra

Zvýraznění kontrastu  

Odfiltrováním určitých 

vlnových délek



Filtry zlepšující zrakovou práci

- Koncentrace barvy
filtru omezuje nebo 
blokuje příslušnou 
vlnovou délku 
spektra

- Přínos: zlepšení 
vnímání kontrastů, 
prodloužená doba 
zrakové práce, 
snižuje oslnění

Působení filtru na
zrakové vnímání: 



Filtry

Multilens – Schweizer

Filtrové brýle Eschenbach



Filtry 

Nabídka firmy NOIR  (USA)



Filtry

- makulární degenerace,    
- tapetoretinální degenerace
- atrofie optického nervu
- albinismus
- achromatopsie
- afakie
- diabetická retinopatie
- retinopatie pigmentosa
- katarakta
- přecitlivělost na oslnění
NUTNÉ individuálně vyzkoušet ! ! 
!

Vhodná aplikace filtrů:



Praktická část přednášky

Jak postupovat při přizpůsobení podmínek u 
konkrétního žáka, studenta?

• Zjistit jak žák vidí, jaké dosud využíval pomůcky, 
kdy byl naposled u očního lékaře?

• Zmapovat nároky zrakové práce, kladené studiem 
(přednášky, zápisy, práce s texty) a přípravou na 
studium.

• V jaké kategorii zrakového postižení se nachází:
(slabozrakost, těžce slabý zrak až praktická 

nevidomost, nevidomost)



Příklady I. 

Slabozraký žák  trpí světloplachostí, 
visus na blízko : J.č. 16 – 17(přibližně 0,1), vizus do dálky:  0,1.

Jaké pomůcky mu doporučíme? Jak upravíme prostředí třídy?
a) Zvětšení  kontrastu v učebnici, podložit stránku,  použít filtry,
b) Použít záložku pod čtenou řádku, sklopnou desku – přiblížení k očím,
c) Lupu se zvětšením 3 x – 5 x podle typu textu (lupové brýle, lupa),
d) Umožnit přiblížit se k tabuli,
e) Používat prismatický monokulár,
f) Posadit žáka s vyloučením oslnění z okna, vyloučením odlesku

z lavice, vyloučením pohledu žáka proti světlu,
g) Používat elektronické kompenzační pomůcky – kamerovou TV lupu
h) Upozornit na překážky v místech neznámých, přesvětlených



Příklady II. 
Slabozraký žák v 6. roč. ZŠ má sníženou zrakovou ostrost v 

centru nejostřejšího vidění, zraková ostrost na blízko: J.č. 12 -14 podle 
typu textu, do dálky: 0,2. Obtížně rozpozná sousední odstíny barev, 
potřeba zvětšení textu na 0,6.

Jaké pomůcky doporučíme? Jak upravíme prostředí třídy?
a) Zvětšení  kontrastu v učebnici, podložit stránku,  použít filtry,

b) Použít záložku pod čtenou řádku, sklopnou desku – přiblížení k očím,

c) Lupu se zvětšením  3 – 4x  podle typu textu (lupové brýle, lupa),

d) Umožnit přiblížit se k tabuli,

e) Používat prismatický monokulár – bude- li potřeba sledování tabule,

f) Posadit žáka s vyloučením oslnění z okna, vyloučením odlesku z lavice, 
vyloučením pohledu žáka proti světlu,

g) Používat elektronické kompenzační pomůcky – kamerovou TV lupu

h) Upozornit na překážky v místech neznámých, přesvětlených, špatně 
osvětlených. 



Příklady III.
Slabozraký žák v 6. roč. ZŠ má sníženou zrakovou ostrost 
Visus do dály: 0,4 , vidí ale velmi špatně za šera (je šeroslepý), špatně se 
orientuje  v neosvětlených  prostorech školy. Zraková  ostrost na Blízko: 

J.č. 8 - 10 podle typu textu.  Potřeba zvětšení textu na 0,6.

Jaké pomůcky doporučíme? Jak upravíme prostředí třídy?
a) Zvětšení  kontrastu v učebnici, podložit stránku,  použít filtry,
b) Zajistit neoslňující osvětlení pracovní plochy,
c) Použít záložku pod čtenou řádku, sklopnou desku – přiblížení k 

očím,
d) Vyzkoušet přínos lupy s 2x zvětšením – lze řádková lupa s 

linkou,
e) Upravit neoslňující, ale dobře osvětlené pracovní místo, 
f) Seznámit s překážkami v neosvětlených prostorech chodby, 

šatny, prostory kolem tělocvičny, toalety, jídelny, schodiště  
apod. Pro samostatný pohyb za špatných světelných podmínek 
doporučit signalizační bílou hůl.  



Příklady IV.
Slabozraký student na Střední školy- má sníženou zrakovou ostrost na 0,05 

zvětšení textu potřebuje ve vel.  J.č. 6  (0,5). Jeho vizus na blízko je J.č. 19 – 20. 
Nerozpozná jemné odstíny barev, ale syté barvy v ploše ano.

Jaké pomůcky doporučíme? Jak upravíme prostředí třídy?
a) Zvětšení  kontrastu v učebnici, podložit stránku,  použít filtry,
b) Zajistit neoslňující osvětlení pracovní plochy, sklopnou desku –

přiblížení k očím,
c) Lupu se zvětšením  10x  podle typu textu (lupové brýle, lupa),
d) Umožnit přiblížit se k tabuli, používat prismatický monokulár 8 – 10x 

zv. Bude- li potřeba čtení velmi drobných textů vyzkoušet předsádku k 
PM,

e) Používat elektronické kompenzační pomůcky – kamerovou a digitální 
TV lupu, nastavit potřebný jas a kontrast.

f) Posadit žáka s vyloučením oslnění z okna, vyloučením odlesku z 
lavice, vyloučením pohledu žáka proti světlu,

g) Upozornit na překážky v místech neznámých, přesvětlených, špatně 
osvětlených, na přechodu z rozdílně osvětlených prostor, doporučit 
pro samostatný pohyb v neznámých místech  signalizační bílou hůl 



Příklad V. test

Ruční lupa má na rukojeti údaj 28D.

 Jakou pracovní vzdálenost musíme zvolit, aby 
poskytovaný zvětšený obraz nebyl neostrý 
nebo obrácený?  

aplikujte vzorec 100/28 = F
Zvolte správnou odpověď: 

A) F = 2,8 cm

B) F = 3,5 cm

C) F = 28 cm



Příklad VI. - test

Hyperokulární brýle jsme změřili 
fokometrem. Hodnota lupy je 14,0 D

 Jakou vzdálenost žák musí dodržet, aby 
zvětšený obraz nebyl obrácený nebo 
neostrý?

aplikujte vzorec 100/14 = F 
Zvolte správnou odpověď:

a) F = 7,1 cm

b) F = 14,0 cm

c) F =  4,1 cm



Příklad VII. - test

Hyperokulární brýle mají lupu 14,0 D. Kolikrát 
zvětší uživateli text? Zvětšení = M

aplikujte vzorec M = D/4

Zvolte správnou odpověď:

a) M = 14 

b) M = 4

c) M = 3,5 



Příklad VIII. - test

Žák dostal novou lupu, je na ní údaj 8,4x

V jaké vzdálenosti od textu bude žák s lupou 
pracovat?

aplikujte vzorec: D = M x 4 a dále

aplikujte vzorec: F = 100/D
Zvolte správnou odpověď - Pracovní vzdálenost lupy (F) je: 

A) 8,4 cm

B) 2,97  (zaokrouhleno 3 cm)

C) 33,6 cm



Příklad IX. - test
 Žák dostal binokulární dalekohledové brýle typ Galilei do 

dálky. Za jakých podmínek je může použít při práci s  
počítačem nebo pro psaní do sešitu? Může je použít pro 

tyto činnosti do blízka binokulárně?  (pro pohled oběma očima 

současně)

Zvolte správné odpovědi:

a) Není problém, typ lze užít jak na blízko, tak do dálky.

b) Pokud se jedná o typ Eschenbach - Telemed může je použít pouze do 
dálky, krátké vzdálenosti 40 cm – 1 metr nelze, tubusy jsou postaveny 
paralelně, neumožní konvergentní pohled na blízko.  

c) Dalekohledové brýle do dálky typ Galilei lze využít pro práci  na blízko, 
protože může žák bez problémů natočit  oba tubusy do konvergentního 
postavení  a rychle reagovat na potřebu pohledu.  

d) Pokud má žák individuálně zhotovované  DB typ Zeiss, musel by využít 
předsádku na blízko na lepší oko, potom lze podle zvětšení předsádky 
(pouze monokulárně) zaostřit na vzdálenost 40 cm – 1 metr tzn. na text v 
lavici i do 60 cm na PC.



Příklad X. - test

Žák dostal prismatický monokulár 8x20 s 
předsádkou 3x zv. (typ Kepler). Jaké zvětšení 
použije do dálky? Jak bude pracovat s PM při 
čtení textu v lavici?

Zvolte správnou odpověď:

a) Do dálky 8x zv. pohled monokulární, na blízko s předsádkou pohled 
monokulární 24x zv., musí ale postavit předsádku na text.

b) Do dálky pohled monokulární 8x zv., na blízko při nasazení předsádky 
může z ruky zaostřit 24x zv. na různé vzdálenosti, tedy i na text na lavici.

c) Postaví monokulár na text a bude jím po textu posunovat, zv. 8x.. Do 
dálky využije předsádku tudíž 24x.zv.
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