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ZRAKOVÝ TERAPEUT

Je zdravotnickou profesí dle zákona č.96/2004 Sb.

o nelékařských zdravotnických povoláních

náplň činnosti: 

diagnostiká, léčebná, rehabilitační, preventivní 

a dispenzární péče 

v oboru  zraková terapie (klinická oftalmopedie). 



ZRAKOVÝ TERAPEUT

ZRAKOVÁ TERAPIE (angl. Low Vision Therapy)

je soubor cvičení a speciálních metod 
podporujících

rozvoj  a  využití stávajícího zrakového 
potenciálu 

s využitím rehabilitačních 

a kompenzačních pomůcek 
je nadřazená pojmu reedukace zraku, kterou chápeme jako 

zrakový výcvik 
je dlouhodobým procesem rozvoje a udržení zrakového   
potenciálu k získávání  informací, k sebeobsluze a orientaci

Moravcová,D. : Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým  vizem, 
TRITON 2004 ISBN   80-7254-476-4 



Náplň práce zrakového terapeuta 
bez indikace

 Provádí oftalmopedickou prevenci a poradenství s cílem dosažení    

kvalitního vývoje zraku 

 Instruuje zdravotnické pracovníky v oblasti vyšetřovacích postupů a 

možností rozvoje a rehabilitace zrakových funkcí při poškození CNS                           

 Edukuje pacienty a osoby , které s nimi pracují, v poskytování 
jednotlivých postupů zrakové rehabilitace

 Individuálně volí pomůcky k rehabilitaci pacienta

 Navrhuje a doporučuje úpravy prostředí pacienta pro rozvoj a 
rehabilitaci zrakových funkcí , POSP



Náplň práce zrakového terapeuta
s indikací lékaře

Rehabilituje a zrakově stimuluje pacienty v preverbálním  
věku, pacienty slovně  nekomunikující a pacienty s 
vícečetným postižením

Provádí oftalmopedickou diagnostiku a diferenciální 
diagnostiku za účelem další léčebné péče u pacientů v 
preverbálním věku, u pacientů slovně nekomunikujících       
a u pacientů s vícečetným postižením 

Ve spolupráci s lékařem se podílí na stanovení vhodných 
diagnostických a léčebných metod u dětí a dospělých 
pacientů s poruchami a vadami zraku



Vyšetření zrakové ostrosti - detekce



Vyšetření zrakové ostrosti - resoluce



Vyšetření zrakové ostrosti resoluce

Teller Acuity Cards test preferenčního 

vidění



Vyšetření zrakové ostrosti - rekognice



Vyšetření oblastí centrálních 
poruch zraku (CVI)

Lea PUZZLE 3D

Lea Rectangles Game

Lea Mail box

Heidi Expressions

geometrické tvary

písmena

obrázky



Vyšetření zorného pole

C:/Documents and Settings/Anna Zobanová/Dokumenty/T2.MOV


Vyšetření barvocitu



Vyšetření citlivosti na kontrast

Hiding Heidi Low Contrast Face test

Cardiff Contrast Senzitivity test  Test

Low Contrast Flip Charts

Vector Vision 

CSV-1000



Vyšetření adaptace na tmu a oslnění

Cone Adaptation Test



Vyzkoušení přínosu filtrů



Nácvik čtení 
zvětšením textů, ohraničením, změnou kontrastu a barevnosti 



Nácvik čtení prostřednictvím 
elektronických pomůcek



Nácvik pohledu optickou pomůckou



Nácvik čtení s optickou pomůckou



Edukace pacientů
v používání speciální optických 

pomůcek
Předvedení správného postavení 
nebo uchopení lupy 

Nerespektování  ohniskové vzdálenosti lupy 
vede k převrácení obrazu



Předvedení 
funkční ztráty zraku

Ztráty v zorném poli - hemianopsie, 
trubicové vidění, světlocit, monokulární 

vidění

Změny – pokles zrakové ostrosti v 
důsledku katarakty,  deg. 

onemocnění sítnice, změny v 
zorném poli



Literatura k oboru zrakový terapeut


