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ÚVOD 
 
 
Je všeobecne známe, a odborná literatúra to potvrdzuje, že človek získava 70-80% všetkých 
informácií zrakom. Zrak je jedným zo zmyslov, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý nám 
sprostredkováva vizuálne zážitky.  V našej spoločnosti však žijú ľudia, ktorí majú so zrakom 
problémy. Či už ide o ľudí slabozrakých, čiastočne vidiacich, nevidiacich alebo ľudí 
s poruchami binokulárneho videnia.  
Poškodenie zraku spôsobuje ľuďom rôzne problémy – od tých ľahko riešiteľných (napr. 
korekciou) až po tie  najzávažnejšie, kedy sa človek nemôže vizuálne orientovať vo svojom 
prostredí, má problémy so sebaobsluhou, je odkázaný na iných ľudí a vo výraznej miere sa 
u neho prejavuje informačný deficit. Ak človek nemôže používať svoj zrak, alebo ho môže 
používať len vo veľmi obmedzenej miere, je nútený ho nahradiť inými zmyslami, najmä 
sluhom, hmatom, čuchom, príp. chuťou. V konečnom dôsledku má zníženie zrakových funkcií, 
resp. ich úplná absencia výrazný vplyv na zníženie kvality života. 
Pedagogika zrakovo postihnutých, ako jedna zo špeciálno-pedagogických disciplín, sa zaoberá 
jednotlivcami so zrakovým postihnutím zo všetkých aspektov a vo všetkých vekových 
obdobiach. Skúma za akých podmienok, akými metódami, zásadami a formami je možné 
dosiahnuť stanovený cieľ a to s ohľadom na individuálne osobitosti fyzického a psychického 
stavu jednotlivca a na jeho špecifické danosti vyplývajúce zo zrakového postihnutia.  
Publikácia, ktorá sa vám dostáva do rúk pertraktuje nový pohľad na starostlivosť o jednotlivcov 
so zrakovým postihnutím.  Zaoberá sa nielen základnou diferenciáciou zrakovo postihnutých, 
etiológiou, ale obsahuje aj kapitoly, ktoré sa podrobnejšie zaoberajú dôsledkami zrakového 
postihnutia na život a edukáciu zrakovo postihnutých s akcentom na integračný charakter 
edukácie. Ďalej rozpracováva diagnostiku, ranú starostlivosť a tiež poradenský proces pre 
zrakovo postihnutých jednotlivcov a ich užšie sociálne prostredie. Poskytuje rady nielen 
odborníkom, ale aj laikom o tom, ako sa správať k zrakovo postihnutému, ako mu ponúknuť 
účinnú pomoc a tiež ako s ním komunikovať. Celok dopĺňa kapitola o rodine dieťaťa so 
zrakovým postihnutím, kapitola o pomôckach, prístrojoch a nových informačno-
komunikačných technológiách ako aj prehľad inštitúcií – edukačných aj suportívnych, ktorých 
cieľom je komplexná starostlivosť o zrakovo postihnutých.  
Pevne verím, že publikácia bude prínosom pre všetkých, ktorým záleží na kvalitnej edukácii a 
starostlivosti o zrakovo postihnutých.  
 
 
 
          Jana Lopúchová 
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1  ZRAKOVÉ POSTIHNUTIE 

1.1 Etiológia zrakového postihnutia 
Každá zraková porucha alebo postihnutie má svoju príčinu. Samozrejme príčin vzniku 
zrakového postihnutia je veľmi veľa a je vhodné ich na základe určitých aspektov 
diferencovať.  
Zrakové poruchy môžu byť vrodené alebo získané. Podľa doby vzniku poškodenia rozlišujeme 
prenatálne (pôsobia počas vnútromaternicového vývoja), perinatálne (vzniknuté pri samotnom 
pôrode) a postnatálne poškodenia (najmä úrazy oka a choroby). Podľa trvania zrakového 
poškodenia rozlišujeme poruchy krátkodobé, opakujúce sa a dlhodobé. Z etiologického 
hľadiska rozlišujeme poruchy orgánové a funkčné. Časť vrodených chýb je spojená 
s dedičnosťou (šeroslepota, ptóza, Usherov syndróm a i.). Väčšinou sú však tieto vrodené 
chyby následkom chorobných zmien plodu, ktoré vznikli počas ochorenia matky, pod vplyvom 
rôznych faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia. Výskumom sa zistila súvislosť medzi 
vrodenými poruchami oka a zápalovými procesmi v maternici, nepravidelným uložením plodu 
na stene maternice, atrofickými zmenami  tkanív plodu pri chorobách látkovej výmeny matky, 
toxickými vplyvmi z vonkajšieho prostredia, vírusovými infekciami a pod.  Je potrebné zvlášť 
zdôrazniť, že vplyv hraničných faktorov z vonkajšieho prostredia na vývin oka (rádioaktivita, 
chemické, termické, osmotické a iné vplyvy) závisí  nielen od ich špecifických vlastností, ale aj 
od fázy vývinu plodu počas pôsobenia týchto škodlivín. Najrozsiahlejšie a najťažšie poruchy 
zraku alebo zrakového orgánu zapríčiňuje pôsobenie nepriaznivých vplyvov v najranejšom 
štádiu vývinu plodu, teda v období, keď sa ešte neuzavreli očné poháriky (asi do 5 týždňa 
embryonálneho života). Pôsobenie vírusov, baktérií a iných mikroorganizmov sa neodlišuje od 
pôsobenia iných faktorov. V ranej fáze vývinu totiž tkanivá zárodku nie sú schopné odpovedať 
zápalovou obrannou reakciou na inváziu mikroorganizmov. Preto je ich pôsobenie často 
deštruktívne, bez známok reparatívneho procesu. Obzvlášť nebezpečná je rubeola matky 
prekonaná do tretieho mesiaca tehotenstva. Tiež musíme zdôrazniť toxický vplyv alkoholu 
a tabakových výrobkov užívaných počas tehotenstva.  Niekedy vrodené anomálie a zmeny 
nevyvolávajú počas prvých mesiacov života po narodení nápadnejšie zmeny na očiach. Avšak 
v ďalšom živote sa môžu prejaviť vo forme vážnych porúch funkcie zrakového orgánu. Do 
tejto skupiny patria predovšetkým zmeny v zadných častiach oka, najmä na sietnici. Jednou 
z typických zmien sú následky toxoplazmóznej infekcie prenášanej domácimi zvieratami, 
najmä mačkami a psami. Plod je postihnutý cez placentu a to i u klinicky zdanlivo zdravej 
matky. Ťažké chorobné zmeny môžu vyvolať na sietnici aj iné infekčné choroby. Veľmi ťažké 
poškodenia zraku môžu nastať u nedonosených detí, ktoré boli dlhší čas v inkubátore. Problém 
spočíva v predávkovaní O2, kedy sa sietnica a sklovité teleso premenia na hrubé 
a nepriehľadné väzivové tkanivo. Takýto stav sa nazýva retrolentálna fibroplázia. Na sietnici,  
ako na  nervovom tkanive, sa tiež môžu objaviť rôzne poruchy a chorobné zmeny v súvislosti 
s ochoreniami mozgu (pri nádoroch, krvácaniach do mozgu, úrazoch, a pod.). Poškodenia 
zrakového orgánu môžu byť aj prvým prejavom niektorej celkovej choroby organizmu, napr. 
cukrovky. Súvislosť medzi celkovým zdravotným stavom organizmu a poruchami zraku je 
preto veľmi zjavná. Veľmi veľa poškodení zraku vzniká následkom úrazov. Úrazy oka 
všeobecne delíme na mechanické (vypichnutie, poškriabanie, úder,  padnutie cudzieho telieska 
do oka, rozrezanie) a chemické (poleptanie oka chemickými látkami, popálenie oka, slnečné 
lúče). Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že oko ako zmyslový orgán spolupracuje s ostatnými 
zmyslami. Funkcie jednotlivých zmyslových orgánov sa vzájomne dopĺňajú, resp. kontrolujú 
a poškodenie ktorejkoľvek z nich môže vážne zasiahnuť do senzorickej integrácie zmyslov 
a následne tak ovplyvniť celkový vývin osobnosti človeka. 
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1.2 Diferenciácia zrakovo postihnutých 
Jednotlivcov s poškodením zraku môžeme diferencovať do skupín na základe rôznych kritérií. 
Najdôležitejšie z týchto kritérií sú zo špeciálno-pedagogického hľadiska stupeň a čas vzniku postihnutia, 
pretože okrem iného majú podstatný význam pre rozvoj psychiky zrakovo postihnutých. 
Zrakové poškodenie sa môže prejaviť v troch smeroch: 

� znížením zrakovej ostrosti  
� obmedzením alebo poškodením zorného poľa  
� poruchou farebného videnia ( Oláh, 1998). 

Podľa toho, aké ciele diferenciácie sledujeme, sa môžu pri rozdeľovaní uplatňovať rozličné 
kritériá a hľadiská. V prevažnej miere sú to oftalmologické kritériá, predovšetkým kritérium 
zrakovej ostrosti, ale aj pedagogicko-psychologické kritériá.  
Diferenciácia ZP zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní systému špeciálnych zariadení pre 
zrakovo postihnutých. Tvorí dôležitý podklad na zdôvodnenie inštitucionalizácie. Okrem 
svojho teoretického významu vychádza diferenciácia predovšetkým z potrieb špeciálno-
pedagogickej praxe.  Diferenciácia zrakovo postihnutých nemá teda za cieľ iba zaradenie 
zrakovo postihnutých do vzdelávacej inštitúcie, ale predovšetkým prehĺbenie a zefektívnenie 
procesu ich edukácie. Svetová zdravotnícka organizácia prijala nasledovnú kategorizáciu 
zrakových porúch: 
 
Tabuľka 1  Kategorizácia zrakových porúch podľa WHO 
Kategória Stupeň poruchy Ostrosť zraku 
Normálny zrak Žiadna 

Ľahká 
5/6, 6/7, 20/25 alebo lepší 
menej než 5/7, 6/7, 20/25 

Slabý zrak Stredná 
Silná 

Menej než 5/15. 6/18. 6/20, 20/80 
Menej než 5/40, 6/48, 20/160 

Slepota Hlboká 
Takmer úplná 
Úplná 

Menej než 5/100, 3/60, 20/400 
Menej než 5/300, 1/60, 3/200 
Žiadne vnemy svetla 

 
Diferenciácia vychádzajúca z oftalmologických kritérií rozdeľuje zrakovo postihnutých do 
troch základných skupín – nevidiaci, slabozrakí, binokulárne chybní  (tupozrakí a škuľaví), 
pričom Jesenský (1973) špecifikuje  základné skupiny osôb so zrakovým postihnutím 
nasledovne: 

� nevidiaci (úplná slepota, so zachovalým svetlocitom, so zachovalým čiastočným 
videním), 

� slabozrakí (ťažkého stupňa, stredného stupňa, ľahkého stupňa), 
� binokulárne chybní (tupozrakí, škuľaví, monokulus), 
� osoby s kombinovaným postihnutím. 

Čajka (1986) spresňuje rozdelenie zrakovo postihnutých nasledovne: 
A. podľa stupňa zrakovej poruchy (binokulárne chybných, slabozrakých, čiastočne vidiacich, 
nevidiacich), 
B. podľa doby vzniku poškodenia (osoby s vrodenou poruchou, osoby so získanou poruchou), 
C. podľa etiológie (príčiny) (osoby s orgánovou zrakovou poruchou, osoby s funkčnou 
zrakovou poruchou), 
D. podľa trvania zrakovej chyby (osoby s krátkodobým zrakovým postihnutím, osoby s 
opakujúcim sa zrakovým postihnutím, osoby s dlhodobým zrakovým postihnutím), 
E. podľa priebehu postihnutia (osoby s ustálenou zrakovou poruchou, osoby s neustálenou 
zrakovou poruchou), 
F. podľa úspešnosti liečby (osoby s reparabilnou zrakovou poruchou, osoby s ireparabilnou 
zrakovou poruchou). 
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V súčasnosti je v špeciálnej pedagogike odborníkmi zaužívané rozdelenie zrakovo 
postihnutých do štyroch skupín, a to na nevidiacich, čiastočne vidiacich, slabozrakých a na 
jedincov s poruchami binokulárneho videnia. Špecifickou je skupina zrakovo postihnutých 
s pridruženým postihnutím alebo postihnutiami tzv. kombinovane postihnutí. Túto 
diferenciáciu kopíruje aj inštitucionálne rozdelenie edukačných zariadení pre zrakovo 
postihnutých.  
 

1.3 Základné druhy zrakových porúch a ich dôsledky na život a edukačný proces  
Pre zloženie a štruktúru zmyslového poznania je charakteristická senzorická organizácia 
človeka, ktorá sa vytvorila v procese spoločensko-historického vývoja človeka a odráža spôsob 
jeho života a činností. Od nej závisia aj  vzájomné vzťahy medzi jednotlivými analyzátormi. 
Narušenie činnosti zrakového analyzátora vedie k prestavbe vzájomných vzťahov medzi 
ostatnými analyzátormi a k vytvoreniu nových vzťahov. Akékoľvek poškodenie nepostihuje 
len určitý orgánový systém, ale následne ovplyvňuje celú osobnosť postihnutého jednotlivca 
a jeho psychický vývin (Hronek, 1974). Porušená schopnosť zrakového vnímania ovplyvňuje 
do určitej miery aj telesný a duševný vývin samotného jednotlivca. Nedostatok vizuálnych 
podnetov spôsobuje tzv. senzorickú depriváciu. Dôsledky zrakového postihnutia sú silne 
viazané na druh a stupeň postihnutia a samozrejme aj na vek, v ktorom k postihnutiu došlo. 
Zrakovo postihnuté osoby majú v dôsledku zníženej (alebo nulovej) priepustnosti optického 
kanála  príjem zrakových informácií výrazne znížený alebo aj úplne znemožnený. V dôsledku 
toho majú špecifické potreby v edukácii, v mobilite a priestorovej orientácii, v komunikácii 
prostredníctvom písanej reči, v sebaobsluhe, ale aj pri transformácii optických informácií na 
poznatky. Niektoré poznatky sa nevytvoria vôbec (najmä také, ktoré sú bezprostredne viazané 
na príjem optických informácií) napr. farba (Vašek, 1996).  
Stupeň postihnutia do istej miery determinuje metódy špeciálnej edukácie. U nevidiacich sa 
edukácia uskutočňuje najmä prostredníctvom sluchového a hmatového kanála.  Písaná reč sa 
uskutočňuje pomocou Braillovho písma, pomocou tyflografických pomôcok a tyflotechniky. 
U čiastočne vidiacich a slabozrakých je to podľa zachovaných zrakových možností  väčšinou 
vizuálnou cestou pomocou optických prístrojov, ktoré pomáhajú náležite zväčšiť a zosilniť 
grafémy tak, aby tieto zodpovedali individuálnym možnostiam študenta. V skupine osôb 
s poruchami binokulárneho videnia sa edukačný proces realizuje súbežne s korekciou porúch 
binokulárneho videnia.  
Edukačné ciele u študentov so zrakovým postihnutím sú zamerané na vytvorenie relatívne 
uceleného systému poznatkov, na dosiahnutie gramotnosti prostredníctvom špeciálnych 
edukačných metód, na dosiahnutie samostatnosti v priestorovej orientácii a mobilite, 
vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov k okoliu, na samostatnosť a individuálnu 
sebestačnosť podľa možností, na rozvíjanie kreativity a iných daností a na prijateľné 
vyrovnávanie sa s postihnutím. Nároky na zrakovú prácu výrazne stúpajú najmä na začiatku 
školskej dochádzky a tiež na začiatku každého školského roka.  Akékoľvek obmedzenie 
možností zrakovej práce má priamy vplyv na úspešnosť študenta a na úroveň jeho adaptácie na 
podmienky a požiadavky edukačného procesu. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby tak 
rodičia, ako aj pedagógovia boli dokonale oboznámení s reálnymi možnosťami zrakovej práce 
konkrétneho študenta. Žiaľ, dosť často sa v bežnej praxi stretávame s prípadmi, kedy sú 
integrovaní študenti so ZP prakticky bezdôvodne oslobodzovaní od vyučovacích predmetov 
alebo ich častí. Pri optimálnej modifikácii podmienok výučby by však aj títo študenti mohli 
zvládnuť požiadavky učebných osnov, ba dokonca v mnohých prípadoch by im práve takýto 
prístup pomohol dosiahnuť skutočnú integráciu. V ďalšej časti sa budeme podrobnejšie 
venovať jednotlivým druhom zrakového postihnutia ako aj ich dôsledkom vplývajúcim na 
kvalitu života a edukáciu jednotlivcov so zrakovým postihnutím.  
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A. SLABOZRAKOSŤ   
Slabozrakosť je porucha zrakového vnímania so znížením zrakovej ostrosti na 1/4 až 1/20. Ide 
o orgánovú poruchu zraku, ktorá sa prejavuje čiastočným nevyvinutím, znížením, alebo 
skresľujúcou činnosťou zrakového analyzátora obidvoch očí, a tým poruchou zrakového 
vnímania (Čajka, 1986).  
Slabozrakosť je vo všeobecnosti stav charakterizovaný znížením zrakovej ostrosti obidvoch 
očí, a to aj pri optimálnej korekcii. Hornú hranicu tvorí normálne videnie a dolnú hranicu 
slepota. Pokusy o presnejšie vymedzenie slabozrakosti sú rôznorodé. Ich variabilita je do 
značnej miery spôsobená rozličnými vstupnými kritériami (Németh, 1999). 
Spoločným znakom pre slabozrakosť je znížená schopnosť zrakového vnímania. Táto sa 
prejavuje predovšetkým znížením rýchlosti a presnosti zrakového vnímania, a tiež v rýchlej 
únave pri zrakovej práci.  
Slabozrakosť sa podľa Flenerovej (1982) prejavuje v čiastočnom obmedzení zrakových 
schopností, v kognitívnej oblasti a v možnosti vytvárania sociálnych vzťahov. Dôsledky 
slabozrakosti sa potom prejavujú v znížení, obmedzení, či deformácii zrakových schopností, vo 
vytváraní nepresných, neúplných a skreslených predstáv a pod. 
Jesenský (1973) konštatuje, že výrazné zníženie zrakových možností sa prejavuje najmä v 
procese vnímania, pre ktoré je charakteristické zníženie rýchlosti a presnosti. Táto skutočnosť 
sa prenáša aj do predstáv slabozrakých detí. Tieto bývajú v porovnaní s normálne vidiacimi 
deťmi veľmi často nepresné, nejasné, prípadne aj nesprávne. 
Zrakové postihnutie, ako uvádza Vágnerová (1995), ovplyvňuje celú osobnosť a psychický 
vývin dieťaťa. Podľa nej psychický vývin dieťaťa so zrakovým postihnutím prechádza síce 
rovnakými vývinovými fázami ako vývin dieťaťa zdravého, ale má svoje špecifické znaky, 
ktorými sa môže od všeobecnej normy líšiť. Preto platia tieto základné predpoklady: 

� Každá osobnosť sa vyvíja pod vplyvom prostredia. 
� Následkom zrakového poškodenia pôsobí toto prostredie inak ako za normálnych 

okolností. 
� Zrakovo postihnutý jednotlivec reaguje na svoje okolie a v jeho správaní sa odráža 

nielen zrakové poškodenie, ale aj výchovné postoje rodiny a ďalšie sociálne vplyvy 
(Vágnerová, 1995). 

Príčiny slabozrakosti môžu byť vrodené (katarakta) alebo získané (zápaly, úrazy). Poškodenia 
zraku, ktoré zaraďujeme do skupiny slabozrakých delíme na progresívne (napr. glaukóm, 
atropia zrakového nervu) a na ustálené (napr. albinizmus, astigatizmus). Podľa toho, v ktorej 
časti zrakového vnímania sa poruchy nachádzajú, rozoznávame tri základné skupiny - poruchy 
receptora, poruchy dostredivej dráhy, poruchy zrakového centra v mozgu.  
Skupina slabozrakých jednotlivcov je výrazne heterogénna. Môžeme do nej zaradiť 
jednotlivcov najmä s týmito postihnutiami, resp. ich kombináciami: 
AFAKIA –  stav po odstránení šošovky. 
Dôsledky: Oko stráca časť dioptrií (10 do diaľky a 14 do blízka) a stráca schopnosť 
akomodácie. Ťažkosti bývajú aj pri dobrej korekcii a to najmä pri častom striedaní práce do 
diaľky a do blízka, napr. odpisovanie z tabule a pod.  Študent veľmi často nesprávne 
odhaduje vzdialenosti, myslí si, že predmety sú bližšie, ako v skutočnosti sú.  Niektoré 
problémy môžu vzniknúť v dôsledku korekcie a to najmä zúženie zorného poľa a tzv. slepý 
uhol, ktorý vzniká na základe prizmatického efektu na hranici medzi korigovanou 
a nekorigovanou oblasťou. Oko je neschopné akomodovať, je svetloplaché, človek má 
problémy s vnímaním hĺbky, sekundárne môže vzniknúť glaukóm.  
Odporúčania: Používať predpísanú korekciu (okuliare alebo kontaktné šošovky), dobrý 
kontrast, používať lupy a lampy s reostatom a nastaviteľnou výškou, tienidlá pri silnom 
osvetlení. Dodržiavať preventívne prehliadky u oftalmológa. 
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ACHROMÁZIA, ACHROMATOPSIA -  vrodená porucha farebného videnia 
(protanomália – porucha vnímania červenej farby, deuteranomália – porucha vnímania 
zelenej farby, tritanomália – porucha vnímania modrofialovej farby).  
Dôsledky: Dieťa nerozoznáva žiadne farby alebo len niektoré farby. Okolitý svet vníma len 
v rôznych odtieňoch šedej. Ťažkosti môže mať  v úlohách, ktorých riešenie je podmienené 
schopnosťou rozlišovať, resp. určovať farby. 
Odporúčania: Ak chceme pomôcť dieťaťu napr. zvoliť si oblečenie správnej farby, alebo 
diferencovať napr. farebné ceruzky, prípadne odlíšiť od seba lieky, musíme zvoliť 
označenia, ktoré nie sú založené na farbe. Môžeme využiť napr. zárezy, štítky s opisom 
alebo triediace liekovky a pod. Postihnutie sa tým síce nevylieči, ale zmierni sa dopad na 
určité oblasti sociálneho, zdravotného a iného charakteru – výsmech spolužiakov kvôli 
kombinácii oblečenia , predávkovanie alebo zámena liekov a pod. 
ALBINIZMUS - nedostatok pigmentu, oko je presvetlené, človek trpí svetloplachosťou. 
Často býva v spojení so znížením centrálneho videnia a nystagmom.  
Dôsledky: Problémy vznikajú všade tam, kde je dieťa vystavené pôsobeniu silného 
svetelného zdroja alebo jeho odrazom. 
Odporúčania: Opatrenia sa týkajú najmä úpravy prostredia, v ktorom sa albinici 
vzdelávajú, resp. trávia svoj voľný čas – stlmenie svetla, lokálne osvetlenie, označovanie 
línií, používanie „čistých“ farieb. Tiež je vhodné, aby jednotlivci s týmto postihnutím nosili 
okuliare so stmavovacími sklami, resp. pokrývku hlavy, ktorá zabraňuje nadmernému 
prístupu svetelných lúčov do zrakového analyzátora.  
AMOTIO RETINAE  – odlupovanie sietnice. 
Dôsledky: Možnosti zrakovej práce závisia od toho, do akej miery je postihnuté centrum 
sietnice (možnosti zrakovej práce môžu byť znížené, ale zrak môže byť aj normálny). 
Študent väčšinou odlúpenie sietnice vníma ako tieň alebo prekážku v príslušnej časti 
zorného poľa (spravidla sa tieň šíri smerom od nosa a zdola nahor).  
Odporúčania: Predovšetkým je to úprava denného programu, prísne dodržiavanie zrakovej 
hygieny, zákaz vykonávať namáhavé aktivity (nosenie ťažkých predmetov, namáhavá 
manuálna práca) a aeróbne športy (najmä extrémne športy, atletiku, gymnastiku, dynamické 
kolektívne športy s možnosťou úrazu a pod.).  
ANIRÍDIA  - chýbanie dúhovky. 
Dôsledky: Možnosti zrakovej práce sú individuálne podmienené rozsahom zníženia 
zrakovej ostrosti v dôsledku nevyvinutia alebo zníženého vyvinutia svetlocitlivých 
elementov v centrálnej oblasti. Ťažkosti sa zvýrazňujú  pri nevhodnom oslňujúcom 
osvetlení. 
Odporúčania: Stlmenie osvetlenia, korekcia okuliarmi so stmavovacími sklami. 
ANIZEIKÓNIA  – nerovnaké zobrazovanie veľkosti predmetu na sietnici pravého a ľavého 
oka.  
Dôsledky: Obraz toho istého bodu alebo predmetu v priestore vnímaný pravým a ľavým 
okom nemá rovnakú veľkosť. Problémy sú individuálne, môžu negatívne ovplyvňovať 
prakticky celý edukačný proces, najmä však zrakovú diferenciáciu. 
Odporúčania: Podľa individuálnych problémov.  
ANIZOMETRIA/ANIZOMETROPIA  - nerovnaká refrakcia obidvoch očí v dôsledku 
nerovnakej lomivosti optických médií, resp. nerovnakých dĺžok optických osí bulbov.  
Dôsledky: Dieťa má problémy  pri vnímaní priestoru, môže vzniknúť dvojité videnie, 
prípadne amblyopia. 
Odporúčania: Vhodná korekcia. 
ANOMÁLNA RETINÁLNA KOREŠPONDENCIA  - nesymetrická percepcia, obraz 
bodu v priestore sa nezobrazuje na korešpondujúcich miestach sietnic oboch očí. 
Dôsledky: Dieťa má problémy pri úlohách, ktorých splnenie vyžaduje binokulárne videnie. 
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Odporúčania: Dostatok času na spracovanie zadanej úlohy, minimalizovanie detailov, 
používanie základných farieb, čistých línií a pod.  
ASTENOPIA  – zvýšená zraková únava. 
Dôsledky: Súhrn ťažkostí únavového charakteru (akomodačné, svalové, nervové). 
Prejavuje sa najmä pri práci do blízka. Študentovi sa rozmazáva text alebo splývajú riadky.  
Odporúčania: Prísne dodržiavanie zrakovej hygieny.  
ASTIGMATIZMUS  - refrakčná porucha, pri ktorej nepravidelné zakrivenie rohovky oka 
spôsobuje anomálny lom svetelných lúčov.  
Dôsledky: Môže sa prejavovať napr. skreslením vnímania a grafickej interpretácie priestoru 
a tvaru telies (napr. na seba kolmé roviny vníma pod ostrým uhlom a pod.). Vnímaný obraz 
je neostrý, oko je neschopné akomodovať, vnímanie môže byť deformované – jeho 
predĺženie,  skreslenie, rýchla unaviteľnosť, bolenie hlavy a očí pri práci na blízko. 
Odporúčania: Používanie korekčných šošoviek (cylindrické sklá), vhodného osvetlenia 
a kontrastov. Minimalizovanie detailov.  
ATROFIA OPTICKÉHO NERVU 
Ide o degeneráciu príslušného nervového tkaniva vyúsťujúcej do neschopnosti prenášať 
elektrické impulzy do mozgu s následnou stratou zraku. Môže byť spôsobená ochorením, 
tlakom na optický nerv, úrazom, glaukómom a inými príčinami. Je to často kombinované 
postihnutie v spojení s postihnutím CNS (DMO, LMD, epilepsia, MR a pod.). 
Dôsledky: Problémy závisia od stupňa poškodenia - zníženie centrálnej zrakovej ostrosti, 
fluktujúce zrakové vnímanie, rozmazané videnie, poškodené vnímanie farieb. Problémy sú 
individuálne a sú spôsobené buď postupnou stratou zrakových funkcií alebo náhlou stratou 
zraku.   
Odporúčania: Využívať jasné osvetlenie, zväčšenú tlač, lupy, vysoký kontrast, čisté farby, 
výrazné línie, vyhýbať sa vizuálnemu neporiadku a rôznofarebnému pozadiu. Je nutné 
prezentovať obrazy izolovane.  
BLEFAROPTÓZA (gréc.blefaron - viečko, ptósis - pokles,  zníženie) - bežnejšie nazývaná 
ptóza viečok - je pokles či ovis  horného viečka.  
Dôsledky: Vrodená blefaroptóza postihuje spravidla obe horné  viečka. Pri ťažšej, 
obojstrannej blefaroptóze si postihnutí pomáhajú k lepšiemu  videniu záklonom hlavy, 
zvrašťovaním kože čela alebo zdvíhaním  viečok prstami. Študenti môžu mať problém čítať 
z tabule, môžu sa horšie orientovať na ploche ale aj v priestore. Prejavuje sa u nich 
kompenzačné držanie hlavy.  
Odporúčania: Všetky edukačné a pracovné aktivity situovať v rámci bimanuálneho poľa 
do dolného kvadrantu. Rešpektovať kompenzačné postavenie hlavy.  
DIPLOPIA  – dvojité videnie. 
Dôsledky: Študent má ťažkosti pri orientácii v priestore, zároveň sú zhoršené subjektívne 
podmienky pre čítanie, písanie a drobnú zrakovú prácu. Diplopia môže negatívne ovplyvniť 
celú školskú úspešnosť študenta.  
Odporúčania: Vzhľadom na závažnosť stavu sú prísne individuálne.  
GLAUKÓM  – zelený zákal, zvýšený vnútroočný tlak 
Dôsledky: Študent je obmedzený v pohybe a fyzickej námahe. Na školskú prácu výrazne 
vplýva úbytok zorného poľa, atrofia zrakového nervu až slepota. Ťažkosti sú individuálne, 
ovplyvňujú spravidla všetky činnosti, ktoré študent vykonáva počas edukačného procesu. 
Možnosti zrakovej práce negatívne ovplyvňuje silné osvetlenie, resp. odrazy zdroja svetla. 
Odporúčania: Prispôsobenie osvetlenia, obmedzenie namáhavých činností a športov, 
dodržiavanie správnej životosprávy a zrakovej hygieny, medikamentózna liečba, predĺženie 
času na vykonávanie aktivít ai. 
HEMERALOPIA (gréc.hémera - deň, opsis - videnie) - šerosleposť,  t.j. neschopnosť 
vidieť za šera. Ide o poruchu adaptácie očí na  tmu.  
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Dôsledky: Zhoršená orientácia v tmavých priestoroch alebo za šera.  
Odporúčania: Pre osoby postihnuté hemeralopiou  je potrebné za šera zabezpečiť 
sprievodcu a vylúčiť tak možnosť  úrazu v tmavých priestoroch. Je potrebné zintenzívniť 
osvetlenie, a tiež aj lokálne osvetlenie pracovnej plochy študenta.   
HYPERMETROPIA  – ďalekozrakosť. 
Dôsledky: Študent má obmedzené možnosti zrakovej práce do blízka, akomodačná 
schopnosť je obmedzená. Problémy sa objavujú pri dlhšom čítaní – bolesti hlavy, zahmlené 
videnie do blízka, neskôr aj do diaľky. 
Odporúčania: Správna korekcia, dodržiavanie zrakovej hygieny.  
KATARAKTA – šedý zákal, zákal šošovky. Nepriehľadnosť (zakalenie) a strata pružnosti 
šošovky, čo spôsobuje zlý priechod svetla do očných prostredí. Odporúča sa jej chirurgické 
odstránenie  a následne implantácia intraokulárnych alebo kontaktných šošoviek.  
Odstránením šošovky sa oko stáva ďalekozrakým.  
Dôsledky: V prípade výskytu katarakty v školskom veku má žiak spravidla problémy tak 
pri zrakovej práci do blízka ako aj do diaľky. Ťažko rozoznáva alebo nerozoznáva detaily.  
Odporúčania: Ak je katarakta lokalizovaná  v centre šošovky, je vhodnejšie tlmené 
osvetlenie. Pokiaľ je postihnutá len periféria, je vhodnejšie používať intenzívnejšie 
osvetlenie. Rozlišovacia schopnosť narastá zvýraznením kontrastu figúry a pozadia. Je 
potrebné používať lupy, zväčšovanie a približovanie materiálov  k očiam, vyhýbať sa lesku. 
Svetlo musí prichádzať spoza jednotlivca,  osvetlenie  musí byť v závislosti  od lokalizácie 
katarakty. Ak je katarakta centrálna, môže byť narušené videnie do blízka. Jasné svetlo 
môže škodiť- preferujeme nízky stupeň osvetlenia. Pri práci zblízka je potrebné často 
zaraďovať prestávky a striedať prácu na blízko s prácou do diaľky, aby sa predišlo zrakovej 
únave. 
MYOPIA  – krátkozrakosť. 
Dôsledky: Študent má výrazné problémy pri práci do diaľky. Je možný vznik komplikácií 
na sietnici. Hrozí odlúpenie sietnice, preto je potrebné dávať pozor na prudké pohyby 
a telesnú námahu.  
Odporúčania: Správna korekcia, dodržiavanie zrakovej hygieny.  
NYSTAGMUS – porucha mobility bulbov, očný tras. 
Dôsledky: Obe oči sa súčasne pohybujú v zášklboch horizontálne, vertikálne alebo rotačne. 
Študent vníma statické predmety akoby boli v pohybe (aj texty). Pri zrakovej práci do 
blízka i do diaľky musí študent vynakladať zvýšené úsilie. Má problémy pri rozlišovaní 
detailov, pričom periférne videnie býva často lepšie ako centrálne. Ťažkosti bývajú aj pri 
vnímaní hĺbky.  
Odporúčania: Dodržiavanie zrakovej hygieny, skrátenie času na zrakovú prácu, časté 
striedanie činností do blízka a do diaľky, medikamentózna liečba ai.  
PORUCHY BINOKULÁRNEHO VIDENIA  – stav, pri ktorom sa na sietniciach oboch 
očí nevytvárajú rovnocenné obrazy, ktoré by po splynutí vytvorili priestorový vnem a 
zabezpečili stereoskopické, hĺbkové videnie. Poruchy binokulárneho videnia zahŕňajú 
strabizmus – škúlenie a amblyopiu – tupozrakosť.  
Dôsledky: Študent máva problémy v priestorovej orientácii. Bývajú ovplyvnené 
kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele čítania a písania. Nepresné a skreslené môže byť aj 
vnímanie a predstavy. Navyše pri strabizme sa okrem diplopie pridáva aj kozmetická 
stránka postihnutia.  
Odporúčania: Podľa charakteru a stupňa poruchy – aplikácia pleoptických a ortoptických 
cvičení, medikamentózna liečba, invazívne medicínske zákroky. 
RETINITÍDA  (lat. retina - sietnica) - zápalové ochorenie  sietnice. Býva len miestnym 
prejavom celkového ochorenia  organizmu. Najvážnejšia je centrálna retinitída postihujúca  
stred sietnice, t.j. miesto najostrejšieho videnia - žltú  škvrnu. Ak je zápalové alebo 
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degeneratívne ložisko v  centre sietnice väčšie, dôjde k centrálnemu skotómu zorného  poľa, 
takže stred sietnice sa stane slepým.  
Dôsledky: Študent môže mať problémy pri  čítaní a písaní, pri činnostiach vyžadujúcich  
zrakovú  kontrolu a tiež aj v sociálnej adaptácii. Zníženie centrálnej zrakovej ostrosti 
umožňuje oveľa menej kvalitnejšie vnemy a tým bývajú často skreslené aj predstavy 
zrakovo postihnutého.  
Odporúčania: Minimalizovať prácu do blízka, využívať periférne videnie. Zapojiť do 
procesu edukácie kompenzačné mechanizmy. 
SLEPOTA ÚPLNÁ  (amaurosis) - vízus nulový, študent nevníma žiadne svetelné podnety, 
nerozlišuje ani svetlo a tmu. 
Dôsledky: Študent nemôže vykonávať činnosti, ktoré  vyžadujú optickú kontrolu. V plnom 
rozsahu sa využívajú a rozvíjajú kompenzačné činitele. Pre pedagogickú prácu (možnosť 
využitia zachovaných vizuálnych predstáv) je dôležité, či je študent nevidiaci od narodenia, 
alebo oslepol v neskoršom veku. 
Odporúčania: Rozvíjanie kompenzačných mechanizmov dieťaťa – sluchu, hmatu, chuti, 
čuchu, propriorecepcie. 
SLEPOTA PRAKTICKÁ   - vízus 1/60 a menej, alebo zúženie zorného poľa na 10% a  
menej pri akejkoľvek zrakovej ostrosti.   
Dôsledky: Pri pozeraní obidvomi očami a využití korekcie študent rozoznáva prsty až tesne 
pred očami. Má veľké problémy samostatne sa pohybovať v priestore. V edukačnom 
procese je zrak prakticky nevyužiteľný a je evidentná prevaha kompenzačných činností.  
Odporúčania: Rozvíjanie kompenzačných mechanizmov dieťaťa – sluchu, hmatu, chuti, 
čuchu, propriorecepcie. 
SKOTÓM – výpadok zorného poľa, porucha v zornom poli. 
Dôsledky: Vplyv na zrakovú prácu je determinovaný typom, umiestnením a rozsahom 
skotómu. Študent máva problémy pri orientácii v makropriestore (pohyb) a aj 
v mikropriestore (čítanie, písanie a drobná zraková práca).  
Odporúčania: Podľa lokalizácie skotómu prispôsobiť prácu do blízka, primerané 
osvetlenie. 
SLABOZRAKOSŤ - stav, pri ktorom sa zraková ostrosť spravidla pohybuje v rozpätí 6/60 
– 3/60. Pre potreby teórie a praxe ju členíme na tri podskupiny: ťažký stupeň - vízus 6/60 
a menej, stredný stupeň - vízus 6/36 - 6/60, ľahký stupeň - vízus 6/18 - 6/24.  
Dôsledky: Študenti ani pri využití bežných korekčných prostriedkov nie sú väčšinou 
schopní (bez špeciálno-pedagogickej pomoci) úspešne zvládnuť požiadavky zrakovej práce. 
Možnosti zrakovej práce sú limitované stupňom slabozrakosti a kombináciou jednotlivých 
porúch zraku. V nadväznosti na možnosť zrakovej práce sú v edukačnom procese zastúpené 
reedukačné a kompenzačné metódy práce. Dôsledky slabozrakosti môžeme pre veľkú 
variabilitu zastúpenia a kombinácií jednotlivých porúch zraku uviesť len v tej 
najvšeobecnejšej rovine. Najčastejšie je to vytváranie nepresných, neúplných alebo 
skreslených predstáv, narušenie priestorovej orientácie, ktoré je zastúpené v rozličnom 
rozsahu a je viazané na príslušný druh zrakového poškodenia. Problémy sa prejavujú 
v oblasti mikroorientácie, ako aj makroorientácie, býva znížená schopnosť realizácie 
bežných grafických a praktických činností, ktoré si vyžadujú adekvátnu úroveň zrakovej 
práce.  
Odporúčania: Z heterogénnosti skupiny slabozrakých jednotlivcov vyplýva zvýšená 
požiadavka na realizáciu individuálneho prístupu k nim.  V edukačnom procese sa 
u slabozrakých študentov v plnej miere využívajú špeciálno-pedagogické metódy, a to 
najmä reedukačné a rehabilitačné s doplnkovým využitím metód kompenzačných. Pri 
väčšine optických korekčných prostriedkov (dioptrické okuliare, teleskopické okuliare, 
turmóny, lupy a pod.) je sprievodným znakom to, že zužujú zorné pole študenta. Pri 
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zrakovej práci slabozrakých študentov je mimoriadne dôležitá aj voľba vhodného 
osvetlenia, ktoré sa čo do intenzity vo vzťahu k jednotlivým poruchám zraku pohybuje od 
120 až po 2000 luxov. Najvhodnejším riešením je individuálne lokálne osvetlenie 
pracoviska, ktorého súčasťou by mal byť aj stôl so sklopnou doskou. K podmienkam 
úspešnej školskej práce slabozrakých študentov patrí aj celý systém didakticko-technických 
a elektronických pomôcok. 

 
 
B. ZVYŠKY ZRAKU  
U ľudí, ktorí majú zvyšky zraku (čiastočné videnie), ide vlastne o najťažšiu slabozrakosť. Títo 
ľudia aj keď v obmedzenej miere, ale predsa vidia, aj keď väčšina z nich nie je schopná 
orientovať sa prostredníctvom zraku. Poškodenie môže byť vrodené alebo získané následkom 
úrazu alebo postupného oslabovania zraku. Z oftalmologického hľadiska ide približne o vízus 
od 6% do 1,5% normy (Čajka, 1986).  
Dôsledky vplývajúce na edukačný proces sa prejavujú najmä vo výraznom znížení, skreslení 
alebo obmedzení možností zrakovej práce, vo vytváraní nesprávnych a nekompletných 
predstáv, vo výraznom znížení schopnosti vizuálne sa orientovať v priestore, v maximálnom 
znížení schopnosti čítať bežný tlačený text.  
Odporúčania: Vo výchove a vzdelávaní sa uplatňuje individuálny prístup. Využívajú sa 
metódy reedukácie a rehabilitácie s výraznejšou prevahou metód kompenzačných. Primerané 
zaťažovanie zraku týmto jednotlivcom po vizuálnej stránke neublíži, ale naopak stimuláciou sa 
jeho zrakové možnosti  rozvíjajú a jednotlivec sa tak naučí používať zrak pri rôznych 
činnostiach. 
 
C. SLEPOTA 
Slepota je najťažšia zraková porucha, ktorá sa prejavuje úplným nevyvinutím, úplnou alebo 
takmer úplnou stratou výkonnosti zrakového analyzátora, a tým nemožnosťou zrakového 
vnímania. Je to neschopnosť vnímať okolitý svet zrakom. Osobitným druhom slepoty je kôrová 
slepota. Vzniká úplným obojstranným vyradením funkcie  kôrovej časti zrakového analyzátora 
v záhlavnom laloku v ostrohovitej ryhe. Postihnutý síce reaguje na jednoduché zrakové 
podnety, ale  nedokáže ich diferencovať ani hodnotiť. Vidí, ale  nepoznáva a nerozoznáva. 
Medzi nevidiace osoby zaraďujeme osoby s absolútnou stratou zraku, osoby so zachovaným 
svetlocitom a svetelnou  projekciou a osoby s praktickou slepotou. 
Dôsledky slepoty sa prejavujú najmä v nemožnosti vytvárania vizuálnych vnemov a predstáv 
a v nemožnosti poznávania okolitého sveta zrakom, v značnom obmedzení a sťažení 
priestorovej orientácie a mobility, v sťaženej možnosti získavať informácie prostredníctvom 
zraku, v problémoch v oblasti sebaobsluhy, komunikácie a tiež problémy v nadväzovaní 
sociálnych kontaktov.  
Odporúčania: V edukačnom procese nevidiacich sa v maximálnej miere uplatňujú 
kompenzačné metódy. Orientácia a mobilita je možná len pomocou sprievodcu, vodiaceho psa 
alebo po predchádzajúcom naučení potrebnej trasy alebo trás pomocou dlhej bielej palice. Je 
potrebné zapojiť do procesu poznávania najmä kompenzačné mechanizmy – hmat, sluch, čuch, 
chuť.  
 
D. PORUCHY BINOKULÁRNEHO VIDENIA  
Prostredníctvom zrakového analyzátora zdravý človek vníma a dokáže rozlišovať svetlo, 
pohyb, jas, farby, predmety a ich veľkosť, hĺbku a vzdialenosť.  
Binokulárne videnie - ( z lat.slova bin - po dva, oculus - oko) je videnie oboma očami za ich 
vzájomnej spolupráce (Defektologický slovník, 1984). 
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Ak sa pozeráme na určitý predmet, jeho obraz sa vytvorí na žltej škvrne v oboch očiach. Obraz 
zasahuje identické miesta sietnic na žltej škvrne, a tým je zaistené jeho vnímanie. Podráždením 
týchto identických miest sietnic vzniká jednotný vnem. Tejto spolupráci hovoríme binokulárne 
videnie (Oláh, 1998). Autor ďalej zdôrazňuje, že  binokulárne videnie je spolupráca oboch očí 
na vytvorení jednotného vnemu. Je to zrakový akt, kedy činnosť obidvoch polovíc zrakových 
analyzátorov je zjednotená tak, že pracujú spoločne ako jeden orgán. Výsledkom sú predmety 
vnímané jednoducho a lokalizované v priestore do tých miest, ktoré v skutočnosti zaujímajú. 
Zorné polia oboch očí sa u človeka prekrývajú v rozsahu asi 60 stupňov okolo fixačného bodu. 
Preto vidíme väčšinu predmetov obidvoma očami. Čiastočným prekrížením nervových vlákien 
sa dostávajú vlákna pochádzajúce s funkčne rovnakých polovíc sietnic do jednej polovice 
mozgu. Tak môžu byť vnemy obidvoch očí spojené, pričom rovnovážne napätie okohybných 
svalov, riadené z jedného centra, musí udržať paralelné postavenie očí. Jedine za tohto pred-
pokladu sa môže vnímať obraz vonkajšieho sveta na tzv. korešpondujúcich alebo identických 
miestach sietníc. Táto snaha paralelného postavenia očí sa pri pohľade do diaľky udržuje 
reflektoricky (Oláh, 1998). 
Príčiny porúch binokulárneho videnia môžeme rozdeliť na: 

� senzorické prekážky, 
� motorické prekážky, 
� centrálne nervové prekážky.     

Preto, aby sa mohlo vyvinúť správne binokulárne videnie, musí byť na obidvoch očiach 
neporušená: 

� senzorická časť (sietnica, očné nervy, zraková dráha), 
� motorická časť (okohybné svaly a nervy), 
� centrálna časť  (mozgová kôra). 

Binokulárne videnie má tri stupne: 
1. Simultánne (súčasné) videnie - obrazy z oboch očí sú vnímané  súčasne, prekrývajú sa, ale 
nesplynú. Obe oči sú v činnosti v rovnakom čase, ale s rôznymi zrakovými poľami, takže  
vnemy oboch očí nie sú syntetizované v mozgovej kôre. 
2. Fúzia (splynutie) – je centrálna schopnosť mozgu spojiť rovnaké obrazy pravého a ľavého 
oka do jedného zmyslového vnemu, to znamená obrazy z korešpondujúcich miest sietnic 
splynú v spoločný vnem.   
3. Stereoskopické (priestorové) videnie vzniká vtedy, ak obrazy oboch očí nielen splynú, ale sa 
vytvorí aj priestorový vnem. Stereoskopické videnie umožňuje vnímať hĺbku,  plasticitu a 
perspektívu priestoru. Je najdokonalejšou  formou videnia. Stereopsia je možná len za 
prítomnosti jednoduchého binokulárneho videnia.   Vzdialenosť asi 65 milimetrov medzi 
očami spôsobuje, že pri normálnom držaní hlavy sú obrázky oboch očí mierne proti sebe 
posunuté vo vodorovnej rovine. Zrovnaním týchto dvoch obrazov v mozgovej kôre vzniká 
vnem hĺbky. Zrakové pole sa mení na zrakový priestor (Divišová,1991). 
Poruchy binokulárneho videnia sú spravidla funkčné zrakové poruchy. Medzi tieto poruchy 
zaraďujeme amblyopiu,  strabizmus a monokulus.   
I. Amblyopia (gréc.amblyos - tupý, opópé - zrak, videnie) – tupozrakosť je  funkčná zraková 
porucha, ktorá sa prejavuje znížením zrakovej  ostrosti zvyčajne jedného oka v dôsledku útlmu 
zrakového  vnímania. Zníženie zrakovej ostrosti amblyopického oka nie je  spôsobené 
organickou poruchou, alebo zistenej poruche  nezodpovedá. Tupozrakosť je podvedomé 
potláčanie obrázku zo  sietnice horšie vidiaceho oka, aby sa eliminoval jeho rušivý  vplyv na 
vnímanie lepšie vidiacim okom. Zraková ostrosť je pri amblyopii znížená, a to aj s optimálnou  
okuliarovou korekciou prípadnej refrakčnej poruchy. Vízus môže byť  znížený rôzne, niekedy 
až pod hodnotu 1/60.   
Divišová (1991) chápe tupozrakosť ako znížené videnie oka, v ktorom nemôžeme objektívne 
preukázať žiadnu anomáliu. Tupozrakosť, spoločne so škuľavosťou, patrí medzi najpočetnejšie 
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zrakové poruchy (Čajka, 1986). Amblyopiu môžeme charakterizovať aj ako neschopnosť 
dosiahnuť správne videnie obidvoma očami napriek tomu, že to nevyplýva z anatomicko-
patologického nálezu (Hronek, Kratochvílová, Rýmlová, 1972). Z fyziologického a psycho-
logického hľadiska je tupozrakosť nedostatočné rozvinutie binokulárneho videnia, ktoré je 
spôsobené rozdielom zrakovej ostrosti pravého a ľavého oka - anizometropiu. Podľa toho, aký 
je tento rozdiel veľký vznikajú rôzne stupne tupozrakosti. 
Formy amblyopie môžeme posudzovať z viacerých aspektov. Vzhľadom na prítomnosť 
organickej poruchy  rozoznávame abmblyopiu čistú a relatívnu.  Vzhľadom na etiológiu 
rozoznávame amblyopiu nativnú (od narodenia), vzniknutú zastavením vývoja videnia a 
vzniknutú po skončení vývoja. Vzhľadom na liečiteľnosť rozoznávame  organickú a funkčnú 
amblyopiu.  
II. Strabizmus (gréc.strabos - škuľavý) - škuľavosť - je porucha  rovnovážneho postavenia očí. 
Za normálnych podmienok sú pri  pohľade do diaľky osi oboch očí paralelné. Pri strabizme  
nastáva stav, keď pri fixácii predmetu do blízka alebo do  diaľky nesmerujú osi videnia oboch 
očí súmerne k tomu istému  bodu, a keď nie je prítomné jednotné binokulárne videnie.  
Strabizmus je zraková porucha, ktorá sa navonok  prejavuje asymetrickým postavením očí. Vo 
vyspelých krajinách sa škúlenie vyskytuje asi u 6 až 8 % detí. V rizikových skupinách detí, t. j. 
u predčasne narodených a nezrelých detí, ako aj u detí s poruchami centrálneho zrakového 
systému je toto číslo oveľa vyššie - až nad 20 %. Škúlenie u dieťaťa nie je len kozmetickým 
defektom, ale je skoro vždy spojené aj s funkčnou poruchou. Spolupráca obidvoch očí je 
porušená, býva zhoršená zraková ostrosť, často sa vyskytuje tupozrakosť. Príčiny tohto stavu 
sú rozmanité. Najväčšiu skupinu predstavujú optické príčiny, ktoré bránia vytvoreniu ostrého 
obrazu na sietnici. Ide prevažne o refrakčné chyby - ďalekozrakosť, v menšej miere 
krátkozrakosť. Centrálne príčiny škúlenia tvoria početné ochorenia nervového systému, najmä 
detská mozgová obrna. U väčšiny detí tiež pozorujeme dedičný faktor, keď u najbližších 
príbuzných nachádzame buď refrakčnú chybu, tupozrakosť, alebo strabizmus. Ostatné príčiny, 
ktoré môžu byť vrodené, zápalové, úrazové, prípadne nádorové, sa na výskyte škúlenia 
podieľajú len v malej miere. Zásadne sa za ohrozené pokladajú najmä deti, ktoré počas prvého 
roku života trvalo škúlia a ešte po prvom roku občas zaškúlia, teda fyziologický strabizmus u 
nich počas prvého roka života nevymizol. Ohrozené sú aj deti rodičov, ktorí majú strabizmus, 
sú tupozrakí, majú refrakčnú chybu a tiež deti, ktoré sú nezrelé, predčasne narodené, s 
poškodením centrálneho nervového systému, príp. mentálne postihnuté. 
Jesenský (1973) opisuje  strabizmus ako navonok nápadnú zrakovú chybu, ktorá sa prejavuje 
trojakým spôsobom: 
a/ posunutým uložením oka v očnici následkom zlomeniny alebo  nádoru 
b/ nesprávnym postavením oka - vychýlením očnej osi určenej  miestom najostrejšieho videnia 
na sietnici stredom zornice a pozorovaným objektom 
c/ škúlením, ktorého príčinou je otočenie oka okolo osi videnia 
Príčiny strabizmu sú rôzne a môžu byť následkom poruchy v ktoromkoľvek úseku reflexného 
oblúka.  Oláh (1998) tieto príčiny delí na: 

� optické,   
� senzorické,   
� motorické,   
� centrálne. 

Na diferenciáciu strabizmu môžeme nahliadať z niekoľkých aspektov. Každé hľadisko je podľa 
nás dôležité, pretože rôzni autori v ňom prezentujú iný uhol pohľadu na túto problematiku. Pre 
potreby tejto práce je rozhodujúce delenie na: 

� strabizmus dynamický – konkomitantný, 
� strabizmus paralytický – inkomitantný. 
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Podľa smeru odchýlky  rozoznávame strabizmus  konvergentný (zbiehavý), divergentný 
(rozbiehavý), sursum vergens (odchýlka smerom hore), deorsum vergens (odchýlka smerom 
dolu). Podľa spôsobu prejavu ho delíme na manifestný (zjavný) a latentný (skrytý). 
III. Monokulus  - ide tu o úplnú absenciu jedného oka, alebo o úplnú slepotu na jedno oko. 
Príčina môže byť vrodená, kedy ide o chýbanie akéhokoľvek tkaniva nervového pôvodu v 
orbite alebo získaná po odstránení oka z orbitu, napr. po úraze, pri nádoroch a pod. 
Dôsledky tupozrakosti a strabizmu sa prejavujú najmä v znížení zrakových schopností, 
v poruchách zrakovej ostrosti, v poruche vnímania priestoru, v poruchách čítania (zvyšuje sa 
počet regresných pohybov, dĺžka fixačných prestávok, býva znížená rýchlosť a kvalita čítania), 
v poruchách písania (zvýšený výskyt grafomotorických chýb, nerešpektovanie línií, 
nedodržiavanie veľkosti písma a chyby v častiach písma), v poruchách zrakových predstáv 
(bývajú nejasnejšie a chudobnejšie, ich vytváranie je zdĺhavejšie, predstavy sú menej presné 
a menej farebne sýte), v poruchách zrakovej analyticko-syntetickej činnosti (tendencia 
zamieňať asociácie podobné za totožné), v zúžení zorného poľa, v poruchách vizuálno-
motorickej koordinácie (zníženie rýchlosti pohybov v priestore, zníženie presnosti pohybov, 
znížená obratnosť) a v narušení sociálnych vzťahov.  
Pre špeciálneho pedagóga je potrebné poznať predovšetkým stupne jednoduchého 
binokulárneho videnia  pre adekvátny individuálny prístup k tupozrakým a škuľavým deťom.  
Význam jednoduchého  binokulárneho videnia  (a všetkých jeho troch stupňov) je pre človeka 
jednoznačný. Hronek, Kratochvílová, Rýmlová (1972) ho zhrnuli do troch bodov: 

� binokulárne videnie umožňuje lepší odhad vzdialeností, 
� zosilňuje jasnosť objektu (autori uvádzajú poznatok Woodwortha, ktorý udáva, že  

            binokulárny prah videnia je nižší ako prah jedného alebo druhého oka),  
� zabezpečuje vnímanie tretieho rozmeru, vytvára sa dojem plastiky. 

Úlohou tyflopedagogickej starostlivosti je upraviť zrakové vnímanie tupozrakých a škuľavých 
na normu, alebo sa k norme čo najviac priblížiť. Pri súčasnom stave vedy, keď sa strabizmus 
pokladá za vyliečený len vtedy, ak  okrem vyrovnania očných osí dochádza k obnoveniu 
binokulárneho videnia, existujú prípady, keď ani po aplikovaní medicínskej terapie obnova 
jednoduchého binokulárneho videnia  nie je možná.  
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2  DIAGNOSTIKA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH 
 

Diagnostickú činnosť môžeme charakterizovať ako súhrn operácií, postupov a techník, ktorých 
cieľom je stanoviť diagnózu (Svoboda, 2001). Diagnostikovanie sa zväčša realizuje dvomi 
spôsobmi, a to klinickými postupmi a testovými metódami. Klinické postupy nie sú viazané 
direktívnym dodržiavaním pravidiel, nie sú stabilne stanovené, pripúšťajú istú dávku flexibility 
a umožňujú dokonalejšie poznať dieťa. Naopak testové metódy sú stabilné, nezmeniteľné 
a neupraviteľné. Ide väčšinou o štandardizované testy, kde je dôležité dodržiavať stanovený 
postup u všetkých jednotlivcov za dodržania tých istých podmienok.  
Proces diagnostiky je neoddeliteľnou súčasťou špeciálnej pedagogiky. Každé špeciálno-
pedagogické, výchovno-vzdelávacie, resp. terapeuticko-korektívne pôsobenie a  intervencia 
vychádzajú zo základných diagnostických údajov o dieťati. To platí pre všetky disciplíny 
špeciálnej pedagogiky. Špeciálno-pedagogická diagnostika je proces dynamický, zameraný na 
zistenie aktuálneho stavu dieťaťa a hľadanie čo najoptimálnejších možností riešenia problému.  
V rámci špeciálnej pedagogiky sa procesom diagnostiky zaoberal najmä profesor Vašek 
(1996),  ktorý vymedzuje diagnostiku ako poznávací proces, ktorého cieľom je získať 
o diagnostikovanom objekte alebo jave čo najhlbšie a najkomplexnejšie poznatky, ktoré 
napomáhajú formulovať závery v zhrňujúcom konštatovaní – diagnóze. Autor ďalej vyčleňuje 
diagnostiku psychopedickú, surdopedickú, somatopedickú, logopedickú, etopedickú a 
tyflopedickú. 
K špeciálnemu pedagógovi - tyflopedagógovi sa dostáva  dieťa spravidla s diagnózou určenou 
odborným lekárom - oftalmológom. Tieto údaje však pre ďalšiu prácu s dieťaťom a na 
poskytnutie vhodnej špeciálno-pedagogickej intervencie a starostlivosti niekedy nepostačujú. 
Preto ich špeciálny pedagóg dopĺňa a spracúva tak, aby identifikoval edukačné a špeciálno-
pedagogické potreby dieťaťa a hľadá východiskové body na voľbu stratégie pomoci.  
V rámci poradenskej praxe sa uplatňuje najmä komplexná diagnostika so širokou škálou 
uplatnenia výsledkov, či už pre potreby samotnej poradenskej činnosti alebo slúžiaca ako 
podklady pre ďalších odborníkov. Hlavné rozdiely medzi medicínskou diagnostikou 
a špeciálno-pedagogickou sa rysujú v niekoľkých smeroch. Kým v lekárskej diagnostike sa 
formulujú závery tak, aby sa diagnóza mohla presne zaradiť do štruktúry ochorení, v špeciálno-
pedagogickej diagnostike sa závery  formulujú opisne. Východiskom lekárskej diagnostiky sú 
patologické symptómy a syndrómy a východiskom špeciálno-pedagogickej diagnostiky sú 
možnosti jednotlivca, jeho silné stránky, čiže je dôležité to, čo vie, nie to, čo nevie. Kým pre 
lekársku diagnózu je zanedbateľný fakt správania sa dieťaťa a jeho intelektuálne faktory, pre 
špeciálno-pedagogickú diagnostiku (aj psychologickú a pedagogickú) je dôležité zistenie, čo 
dieťa svojím správaním chce povedať rodičom, pedagógom, a tiež sa posudzuje sa celková 
štruktúra osobnosti. 
Z toho vyplýva, že primárnym cieľom je pomoc jednotlivcovi s postihnutím v rámci jeho 
životného uplatnenia. Také aktivity, ktoré neslúžia tomto cieľu, nie sú podľa Vašeka (1996) 
diagnostické. 
Výsledným efektom  daného procesu je diagnóza, ktorej obsahom podľa Rolletovej je péopis 
problému, analýza problému, určenie prognózy, návrh vhodných opatrení (in Vašek, 1996).  
 

2.1 Špeciálno-pedagogická diagnostika u detí so zrakovým postihnutím  
Diagnostický proces je poznávacím procesom, či už ide o diagnostikovanie oftalmológom, 
psychológom alebo špeciálnym pedagógom. V rámci diagnostického procesu a určovania 
konkrétneho problému, ktorý dieťa má, sa väčšinou uskutoční veľké množstvo prehliadok 
a vyšetrení, pretože je to jediný spôsob systematického zhromažďovania informácií o ľudskom 
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jednotlivcovi. Preto každý jednotlivec so ZP by sa mal zúčastniť minimálne nasledujúcich 
vyšetrení:     

1. celkovej lekárskej prehliadke, 
2. oftalmologickom vyšetrení, 
3. neurologickom vyšetrení, 
4. audiologickom vyšetrení, 
5. špeciálno-pedagogickom vyšetrení, 
6. psychologickom vyšetrení, 
7. prípadne, ak je to potrebné, aj na iných vyšetreniach.  

Je nevyhnutné, aby rodičia detí so ZP boli  pripravení a oboznámení s priebehom a postupom 
diagnostikovania. Výrazne môžu ovplyvniť priebeh diagnostického procesu a  môžu byť 
adekvátnymi pomocníkmi pre odborníka, nakoľko oni najlepšie poznajú reakcie a prejavy 
svojho dieťaťa. Hlavne, ak je dieťa ešte malé a neodkáže komunikovať, čítať alebo ak je 
nadmieru anxiózne, pretože vo všeobecnosti platí, že čím je  dieťa menšie, tým sa ťažšie 
určuje, čo vidí.  Rodičia majú najviac informácií a najlepšie podmienky na pozorovanie svojho 
dieťaťa, preto sú ich informácie veľmi cenné. Primárnym materiálom pre špeciálneho 
pedagóga a pre rodiča je diagnóza od očného lekára. Ako sme už uviedli, je nevyhnutné, aby 
obe strany poznali základné princípy stanovenia oftalmologickej diagnózy. 
Očný špecialista – oftalmológ využíva na diagnostikovanie štandardizované oftalmologické 
pomôcky, prístroje, materiál a metódy,  prostredníctvom ktorých dokáže zaradiť problém do 
systému očných porúch a ochorení a určiť  jeho príčinu. Pri vyšetrení malých detí používa 
oftalmológ  rôzne hračky, svetelné zdroje a špeciálne upravené materiály, zisťuje aké je 
vnímanie svetla s projekciou, aby zistil hrubú zrakovú ostrosť dieťaťa. Ďalej hodnotí stabilitu 
stavu ochorenia, vyjadrí sa k prognóze a navrhuje liečbu, či už v podobe chirurgického 
zákroku, liekov, predpísaním korekčných, príp. reedukačných pomôcok. Všetky odborné 
vyšetrenia súčasne sledujú, či dieťa nemá nejaké pridružené postihnutie alebo poruchu 
a výsledné informácie poskytujú poznatky o tom, čo a ako dieťa vidí, aký druh osvetlenia, aká 
poloha tela a hlavy mu pomôže, aké sú obmedzenia v určitých činnostiach a pod.   
Vyšetrenie oka zvonka, testovanie zrakovej ostrosti, zisťovanie rozsahu zorného poľa, 
zisťovanie kvality farebného videnia a tiež očného tonusu patrí medzi primárne vyšetrenia. Pri 
vyšetrení oka zvonka ide o zisťovanie abnormalít a infekcií, príp. zápalov oka. Skontroluje sa 
svalová rovnováha, reakcie zreničiek, či spolupracujú obe oči pri fixovaní a sledovaní 
predmetu.  
Oláh (1998) uvádza, že zraková ostrosť sa meria najmenšou vzdialenosťou dvoch bodov, ktoré 
sa práve ešte rozoznajú ako dva body. Ľudské oko je schopné rozoznať dva body ako dva 
vtedy, keď lúče smerujúce z nich do oka zvierajú vzájomne najmenej uhol 1 minúty.  
Zraková ostrosť do diaľky sa vyšetruje prostredníctvom Snellenových  optotypov rôzneho 
druhu (písmenové, číslicové, vidlicové, obrázkové) pre každé oko samostatne pri vhodnom 
osvetlení.  Postupuje sa v niekoľkých radoch postupne zhora nadol od najväčších znakov 
k najmenším, až kým dieťa ešte rozoznáva daný tvar z určenej vzdialenosti. Pri každom riadku 
je udaná vypočítaná vzdialenosť, z ktorej sa detaily zobrazia na sietnici pod zorným uhlom 
jednej minúty. Vízus (zraková ostrosť) sa vyjadruje v tvare zlomku, kde čitateľ vyjadruje 
vzdialenosť, z ktorej dieťa číta a menovateľ hovorí o vzdialenosti, z ktorej sa znak optotypu 
objaví na sietnici pod uhlom jednej minúty. Podobným spôsobom sa pracuje aj  
s Landoltovými kruhmi. 
Vyšetrenie vízusu do blízka sa uskutočňuje prostredníctvom Jägrových tabuliek.  Postupuje sa 
podobne ako pri optotypoch do diaľky, ale dieťa číta text s rozličným veľkosťami písma zo 
vzdialenosti 30  cm – pri normálnej zrakovej ostrosti.  Dieťa si môže priblížiť text, vyjadrí sa, 
ktorá veľkosť mu najviac vyhovuje a na základe jeho výpovede sa určuje vhodná korekcia.  
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Pomocou perimetra sa určuje rozsah periférneho zorného poľa pre čierno-biele a pre farebné 
videnie. Zorné pole je súhrnom bodov, ktoré vnímame jedným okom pri upretom pohľade bez 
pohybu oka a hlavy (Oláh, 1998). Periférne zorné pole vnímame na základe fungovania  
neporušenej funkcie sietnice mimo miesta najostrejšieho videnia (žltej škvrny). Na periférnom 
poli sietnice prevládajú tyčinky a slúžia hlavne na orientáciu v priestore a videnie za šera, nie 
na ostré videnie.  
Predchádzajúcimi štandardnými vyšetrovacími metódami sa určujú najmä refrakčné poruchy 
ako  hypermetropia, myopia, astigmatizmus, anizometropia a iné. Okrem toho, oftalmológ má 
možnosť zistiť stav oka na sietnici a chiazme očného nervu prostredníctvom cykloplegického 
vyšetrenia, kedy sa dieťaťu po nakvapkaní špeciálnych kvapiek  rozšíria zreničky. Týmto 
vyšetrením je možné zistiť príznaky mnohých očných porúch a ochorení ako sú nádory, 
odlupovanie sietnice a rôzne iné abnormality. V oftalmológii sa okrem toho využívajú aj 
pomocné elektrofyziologické vyšetrenia, ako napr. elektroretinografia – ERG, 
elektrookulografia – EOG, elektronystagmografia – ENG, zrakové evokované potenciály – 
VEP – ZEP, elektromyografia – EMG. 
Uvedené diagnostické postupy napomáhajú rozpoznaniu porúch v prípadoch, keď iné 
diagnostické postupy zlyhávajú. Ako uvádza Lackovič (2001), elektrofyziologické vyšetrenia      
sa najčastejšie využívajú v detskej oftalmológii  kvôli  vysokému nárastu ochorení sietnice 
v kombinácii s inými vyšetrovacími postupmi.  
Pre prácu špeciálneho pedagóga je nevyhnutné poznať, čo a do akej miery dieťa vidí. To 
znamená, že musí vedieť, aký je funkčný zrak dieťaťa, ktorý  charakterizujeme ako zvyškový 
zrak, hoci akokoľvek slabý, pomocou ktorého dieťa získava vizuálne informácie o svete. 
Samotná medicínska diagnóza neposkytuje údaje o tom, ako dieťa – či už prakticky nevidiace, 
slabozraké, so zvyškami zraku alebo s poruchami binokulárneho videnia - dokáže svoj zrak 
využívať pre praktický život. Špeciálny pedagóg v prvom rade využíva pozorovanie dieťaťa 
v rôznych situáciách a polohách aby zistil, čo dieťa pri pozeraní uprednostňuje, ako reaguje na 
rôzne zmyslové podnety. Môže pritom využiť aj Snellenove optotypy, resp. Jägrove tabuľky 
s tým, že nie je v jeho kompetencii podávať výstupné kvantitatívne informácie pre ďalších 
odborníkov. Legislatíva je uspôsobená tak, aby špeciálny pedagóg mal možnosť využiť veľké 
množstvo neštandardizovaných pomôcok a materiálov ak si to vyžaduje situácia. Výsledné 
diagnostické záznamy však musia mať prísne opisný charakter bez uvedenia číselných hodnôt 
nameraného vízusu. Tie slúžia predovšetkým pre interné účely špeciálnych pedagógov ako 
orientačný bod pre ďalšie nasmerovanie špeciálno-pedagogickej intervencie.  U detí so  
zrakovým postihnutím v predškolskom veku je najvhodnejšie využívať pomôcky a hračky 
s motivačným účinkom, čiže také, ktoré sú  pre dieťa vizálne alebo auditívne zaujímavé 
(ceruzková baterka, obyčajná baterka, pohybujúce sa svetlá, priehľadné farebné filtre, známe 
predmety z prostredia dieťaťa, bublifuk, balóny, bábiky, kocky rozdielnych farieb a veľkostí, 
zvukové hračky, malé hudobné nástroje, zvončeky, jedlo – piškóty, praclíky, hrozienka a pod. 
(Makovičová, 1997).    
Dieťa pozorujeme najmä pri pohybe (aká je orientačná schopnosť a aké mechanizmy využíva 
pri lokomócii), pri zmyslových reakciách (nakoľko uprednostňuje zrak pri manipulácii 
a poznávaní) a pri polohe v stoji (ako sa dieťa prejavuje navonok pri držaní tela). 
Pri týchto činnostiach si špeciálny pedagóg všíma adaptívne správanie dieťaťa v kontexte 
vývinových škál, čím zisťuje aj úroveň kognitívneho vývinu. Tieto subjektívne pozorovania 
poskytujú množstvo dôležitých informácií, ktoré spolu s medicínskou diagnózou spresňujú 
obraz o miere funkčného zrakového vnímania (Šüvegová, 2002).  
Samotné vyšetrenie funkčného videnia a jeho úrovne pozostáva z niekoľkých položiek: 

1. reakcie zreničiek – pozorovanie zreničiek bez svetla a pri zasvietení z rôznej 
vzdialenosti a z rôznych strán,  sleduje sa či sa stiahnu alebo rozširujú, resp. či sú 
prítomné nejaké abnormality, 
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2. svalová nerovnováha – zisťuje sa, či pri zasvietení baterkou zo vzdialenosti 30 cm 
sa svetlo odráža alebo neodráža na korešpondujúcich miestach oboch očí, 

3. žmurkací reflex – sleduje sa, či je prítomná reakcia na náhle priblíženie ruky 
k tvári, 

4. rozdielne zrakové správanie – slúži na zisťovanie, či dieťa vôbec používa zrak a  
zahrňuje rôzne reakcie na rôzne podnety, 

5. očná preferencia – zameriava sa na to, ktoré oko dieťa preferuje a pri akých 
podmienkach, 

6. centrálne pole – nakoľko je prítomné centrálne fixovanie pri rôznych polohách, 
rôznych podmienkach, reakcie na podnety z centrálnej časti tváre, 

7. periférne pole – sledujú sa reakcie na podnety z vonkajších častí tváre, 
8. preferencia zorného poľa – pozoruje sa, ktorú oblasť zrakového poľa dieťa 

preferuje pri súčasnom podnecovaní dvomi podnetmi, 
9. sledovanie – do akej miery sleduje dieťa pozorovaný predmet alebo svetlo očami 

vo všetkých oblastiach zorného poľa , či pritom otáča aj hlavu, 
10. prenášanie pozornosti – zisťuje sa pri demonštrovaní dvoch predmetov súčasne 

pri ich striedavom predvádzaní, nakoľko dokáže dieťa prenášať pozornosť 
z jedného predmetu na druhý, 

11. scanovanie – sleduje sa, ako dieťa dokáže hľadať predmety v usporiadanom rade a  
prenášať zrakovú pozornosť z jedného predmetu na druhý, 

12. siahanie alebo pohyb za svetlom alebo za predmetmi – upriamuje sa na 
schopnosť dieťaťa načahovať sa za predmetmi v rôznych polohách, na rôznu 
vzdialenosť a úroveň. 

Podľa uvedených kritérií sa vyšetrenie funkčného zraku uskutočňuje pri hrových činnostiach, 
keď je dieťa v pohode, nie je hladné a unavené. Pritom je dôležité splniť zákonitosti bezpečnej 
práce s dieťaťom, ako je dodržanie zrakovej  hygieny a dbať na možnosť zrakovej únavy. 
Touto problematikou sa zaoberalo viac autorov, špeciálnych pedagógov a terapeutov (napr. 
Makovičová, Jakubovičová, Lopúchová, Németh ai.), ktorí na základe svojich skúseností 
odporúčajú brať do úvahy niekoľko dôležitých faktorov.    
Callvelová (in Németh, 1999) zhrnula tieto opatrenia a navrhla, že je možné ich prispôsobovať 
pre rôzne špeciálno-pedagogické účely, teda aj pre vyšetrenie funkčného zraku:  

� Intenzitu a umiestnenie svetelného zdroja je potrebné starostlivo vyberať, najlepšie je 
umiestniť zdroj svetla za dieťa. 

� Dieťa musí byť v každom prípade v bezpečnej polohe, pri akejkoľvek zmene. 
� Treba brať do úvahy možné odpútavače pozornosti, ako napr. oblečenie pedagóga, tiene 

ne stene, rôzne svetelné pruhy, vánok, zvuky, vône a pod. 
� Vylúčiť akékoľvek možné rozptyľujúce činitele, rádio, iné deti a osoby. 
� Zvážiť aktuálny stav dieťaťa, či je bdelé, ospalé, nervózne, hladné, choré a na základe 

celkového stavu zahájiť akúkoľvek aktivitu. 
� Je možné využívať prítomnosť matky alebo inej známej osoby, s ktorou dieťa ľahko 

a rado komunikuje a spolupracuje. 
� Pozornosť dieťaťa upútavať rôznymi podnetmi – zrakovými, sluchovými, čuchovými, 

taktilnými alebo mimikou, gestikuláciou príp. dramatizovaním, zaujímavým 
materiálom – kontrastnými farbami, jasnými a žiarivými predmetmi. 

� Vyberať malé množstvo materiálu, príliš veľa podnetov môže spôsobiť u detí PV 
vizuálny zmätok. 

� Akúkoľvek snahu o vyvolanie reakcie dieťaťa je potrebné dokončiť aktivitou, ktorú 
dokáže vykonať tak, aby zažilo úspech. 

Ako posledný bod by bolo vhodné uviesť ešte faktor, o ktorom sa zmieňuje Németh (1999),  
a síce získanie dôvery detí. Autor odporúča, aby prvý kontakt špeciálneho pedagóga 
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s dieťaťom nespočíval na množstve špeciálno-pedagogických vyšetrení. Súhlasíme s názorom, 
že poskytnúť pomoc je možné len s aktívnou spoluprácou dieťaťa, t.j. je potrebné venovať mu 
toľko pozornosti, aby dokázalo pedagógovi dôverovať.  
Práca špeciálneho pedagóga - tyflopedagóga je charakteristická množstvom pomôcok 
a materiálov, ktoré má k dispozícií a tiež vlastnou kreativitou. Jednotlivé pomôcky je možné 
kombinovať a tiež sa núka príležitosť na vytváranie vlastného diagnostického materiálu podľa 
dodržaných stanovených kritérií. Je na pedagógovi, ktorý spôsob si zvolí, dôležité je však brať 
ohľad na možnosti a schopnosti dieťaťa.  Medzi veľmi praktický a vďačný diagnostický 
materiál pre zrakovo postihnutých patrí súbor kartičiek a kniha symbolov - Lea symbols - 
fínskej autorky Ley Hyvärinen. Na rozdiel od Jägrových tabuliek  sú jednotlivé znaky 
a symboly usporiadané na kartičkách rôznej veľkosti izolovane a čítajú sa od najväčšieho 
znaku až po najmenší. Vízus sa vyjadruje zlomkom podobne ako pri Snellenových optotypoch.  
Pre deti so ZP v predškolskom veku sú veľmi vhodné, pretože použité symboly sú známe a 
jednoduché - kruh, štvorec, dom a jablko. Knižka zostavená podobne ako leporelo je teda 
prenosná a umožňuje ľahkú manipuláciu bez toho, aby dieťa knižku poškodilo. Na jednej 
kartičke môžu byť symboly jednotlivo alebo v skupine podľa veľkosti obrazu. Oddelené 
kartičky je možné použiť ako domino, príp. v kombinácii s konkrétnym predmetom alebo 
geometrickým tvarom k danému symbolu. Nevýhodou je práve izolovanosť symbolov, pretože  
rozlišovacia schopnosť oka je v prípade oddelených znakov väčšia ako v prípade znakov 
nasledujúcich v rade za sebou.  
Určovanie funkčného zraku sa uskutočňuje aj pomocou testu preferencie fixácie, to znamená 
zisťovaním rozsahu schopnosti očí zistiť detail. Uskutočňuje sa prostredníctvom Tellerových 
kariet. Na podobnom princípe je možné pripraviť aj vlastnoručne zhotovený materiál. 
Špeciálno-pedagogické poradne využívajú súbor materiálov zhotovených podľa Tellerových 
kariet pod názvom Observation test.  Jeho veľkou výhodou je  vysoká miera motivačného 
účinku a tiež to, že nie je potrebná verbálna odpoveď od detí, netreba nič ukazovať, dieťa 
nemusí dokázať sledovať inštrukcie. Ide o súbor piatich vertikálne čiarkovaných kruhových 
platní, kde sú na každom kruhu usporiadané čiernobiele pásy podľa určitej hrúbky 
a vzdialenosti k sebe. Odstupňovanie šírky čiar sa uskutočňuje podobne ako pri Jägrových 
tabuľkách.  Čím sú pásy užšie a bližšie k sebe, tým ostrejší zrak treba na ich rozlíšenie. Súbor 
obsahuje aj motivačnú platničku s kreslenou tvárou a sivú platňu, ktorá je farebne identická 
s čierno-bielymi pásmi. Ak dieťa pozerá na terč s nejakým vzorom, je isté, že dokáže rozlíšiť 
detail. Výsledok sa zaznamenáva pomocou zlomku ako pri Snellenových optotypoch. Ich 
ďalšou výhodou je, že sú prenosné a dajú sa využiť aj v nezvyčajných polohách a v rôznych 
uhloch. 
Mnohé špeciálno-pedagogické poradne, ktoré majú klientov so ZP disponujú s ďalšou 
príťažlivou pomôckou, ktorou je holandský počítačový program Kijkdoos, ktorý súčasne plní 
tri funkcie – motivačnú, stimulačnú a diagnostickú. Program môžeme využiť dvomi spôsobmi, 
a to s aktívnou účasťou pedagóga alebo ponúka možnosť nastaviť jednotlivé časti tak, aby 
dieťa mohlo pracovať úplne samostatne. V oboch prípadoch je možné prispôsobiť možnosti pre 
slabozrakosť a zvlášť pre vnímanie detailov.  Veľkou výhodou je, že program komunikuje 
s dieťaťom o jeho počínaní, komentuje a hodnotí ho. Využívajú sa rôzne série cvičení – 
pozorovanie, pohyb, postreh zmeny, reakčný čas na vizuálny podnet, schopnosť postrehnúť 
zhodnosť obrázkov, vnímanie detailov, nájsť obrázky, ktoré  sú totožné, vyhľadať v spleti čiar 
otáznik, ktorý patrí k príslušnému predmetu (Németh, 1999). 
Tieto okruhy patria k základným sériám, okrem nich však ešte existuje súbor podobných úloh. 
Program je medzi deťmi so ZP veľmi obľúbený aj vďaka svojej rozmanitosti. Pre detského 
príjemcu je príťažlivá aj forma vyhodnotenia, pretože sa pozitívne hodnotí každá akcia dieťaťa 
a pedagóg zas môže využiť možnosť spracovania výsledkov činnosti dieťaťa.  
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Okrem doteraz uvedených diagnostických metód a materiálov  môže špeciálny pedagóg využiť 
aj testy zrakovej percepcie, vývinové škály, testy špeciálnych schopností a zručností, ktoré sa 
využívajú v klinickej psychológii. Samozrejme, nie je možné interpretovať výsledky a 
výstupné informácie v podobe psychodiagnostického posudku iným osobám a inštitúciám, 
nakoľko špeciálny pedagóg nemá príslušné psychologické vzdelanie. Testy slúžia ako 
doplnkový informačný materiál a ich aplikácia si žiada odbornú konzultáciu so psychológom. 
Vágnerová (1995) uvádza niekoľko testových metód na hodnotenie úrovne zrakového 
vnímania: 

� Edfeldtov reverzný test slúži na zisťovanie schopnosti dieťaťa rozoznávať polohy 
hore - dolu, napravo - naľavo,  obrátené, otočené tvary a malé tvarové rozdiely objektu. 

� Modifikovaný reverzný test pre deti predškolského veku je podobný 
predchádzajúcemu testu. Rozdiel spočíva v tom, že dieťa porovnáva dve obrázky 
a veľmi podstatné je, aby pochopilo význam slova rovnaký. 

� Rekogničný test reverzných tendencií  vychádza z predpokladu, že reverzia vzniká 
ako dôsledok neschopnosti rozlišovať polohou v priestore ( vpravo, vľavo) pri procese 
znovupoznávania. Testom sa zisťuje, či daný problém vzniká v rámci percepcie alebo 
v procese uchovávania informácií v pamäti.  

� Test diskriminácie tvarov je výkonovým testom. Dieťa má za úlohu preškrtať všetky 
obrázky toho typu, ktoré mu examinátor ukáže. 

� Frostigovej vývinový test zrakového vnímania obsahuje 5 subtestov, ktoré merajú 
úroveň koordinácie oko - ruka, rozlišovaciu schopnosť figúry od pozadia, úroveň 
chápania konštantnosti tvaru, schopnosť určiť polohu objektu v priestore, a merajú 
úroveň vnímania priestorových vzťahov. 

Pre posúdenie kvality zrakového vnímania, ale aj pre diagnostikovanie ostatných (nie 
vizuálnych) oblastí nám slúžia aj nižšie opisované testy a diagnostický materiál. Testy, ktoré 
uvádzame, boli zostavené na základe odbornej literatúry a dostupných diagnostických 
materiálov a  sústreďujú sa najmä na nasledujúce oblasti - rozpoznanie zrakového 
poškodenia/postihnutia, zistenie funkčného sluchu, posúdenie úrovne vývinu, posúdenie 
úrovne komunikácie, posúdenie úrovne interakcie s predmetmi.  
Jednotlivé testy a testovacie formuláre  obsahujú testovacie postupy primerané pre  deti najmä 
so zrakovým postihnutím alebo poškodením, prípadne s inými pridruženými chybami. 
    1. Rodičovské posúdenie potrieb novorodenca a batoľaťa 
 Tento test je určený pre rodičov, ktorí majú dieťa so špeciálnymi potrebami. Rodičovské 

posúdenie potrieb novorodenca a batoľaťa pomáha rodičom zvoliť zručnosti a schopnosti 
príslušné pre daný vývinový stupeň, porozumieť potrebám z pohľadu svojho dieťaťa, 
uskutočňovať spoločné činnosti, ktoré  zapadajú do každodenného chodu rodiny, stanoviť 
a zdokonaliť svoju úlohu v procese výchovno-vzdelávacieho posudzovania dieťaťa. Test 
možno zadávať formou pohovoru s rodičmi, formou písomnej správy vypracovanej rodičmi 
alebo kombináciou oboch uvedených možností. Zmyslom testu je stanoviť ciele 
ranoporadenskej starostlivosti pre dané dieťa, zostaviť súbor činností, ktorý vedie 
k splneniu týchto cieľov, prebrať s rodičmi postupnosť nadobúdania vývinovo primeraných 
a funkčných schopností.  
2. Test symbolickej hry 

 Test je charakterizovaný ako zhodnotenie spontánnej neverbálnej hry detí v štruktúrovanej 
situácii. Pri realizácii testu musia byť splnené nasledovné požiadavky - test musí byť krátky 
(testovací čas je približne od 10 do 15 minút), test musí byť ľahký pre administrovanie, test 
musí byť nezávislý od verbálneho porozumenia a vyjadrenia v úlohe dieťaťa (to znamená, 
že dieťa nevyžaduje verbálne inštrukcie) a musí poskytovať objektívne skóre založené na 
priamom pozorovaní.  
3. Test funkčného videnia 
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 Účelom tohto testu je rozpoznať a roztriediť zrakové schopnosti a zistiť odchýlky od 
normálneho vývinu. Úvodný test funkčného zraku zahŕňa pohovor s rodičmi dieťaťa so 
špeciálnymi potrebami, pozorovanie typických interakcií dieťaťa so špeciálnymi potrebami 
s ľuďmi a predmetmi, realizáciu činností za účelom pozorovania špecifických schopností 
a zručností dieťaťa so špeciálnymi potrebami. 
4. Test funkčného sluchu malých detí 

 Overovanie sluchu zahŕňa rozhovor s rodičmi dieťaťa so špeciálnymi potrebami o tom, čo 
pozorovali a čo ich znepokojuje, pozorovanie typických reakcií dieťaťa so špeciálnymi 
potrebami, použitie vybraných podnetov k vyvolaniu reakcie dieťaťa v tichom prostredí 
(hračky). 
5. Testy komunikácie malých detí 

 Test predstavuje model komunikácie ako komunikáciu, ktorá sa rozvíja od výrazov 
a pohybov poukazujúcich na telesné potreby cez gestá znázorňujúce bezprostredné okolie 
až k symbolom, resp. rečovým prejavom, ktoré vyjadrujú abstraktné myšlienky.  

 Nižšie uvedené zdroje sú využívané k testovaniu malých detí všetkých kategórií: 
� Škála Callier – Azusa  (Škály testovania komunikatívnych schopností - Callier  

Azusa Scale, Scales for the Assessment of Communicative Abilities, 1985). Autori: 
R. Stillman, C. Battle. Je to 44-stránková stupnica, ktorá bola vypracovaná 
špeciálne pre testovanie komunikatívnych schopností hluchoslepých detí. Delí sa na 
štyri oblasti - znázorňovacie a symbolické schopnosti, receptívna komunikácia, 
zámerná komunikácia, obojsmerná komunikácia. Test skúma funkčné reakcie, pri 
ktorých sa uplatňujú rôzne metódy komunikácie (hmat, gestá, predmety, kresby, 
znaková reč a hovorová reč). Obsahuje formulár na vypracovanie vekovej 
ekvivalencie jednotlivých položiek. Nevýhodou testu je, že je príliš dlhý 
a nepracuje sa s ním veľmi ľahko. 

� Test komunikatívneho zaradenia (Communiaction Placement Assessment, 1984). 
Autori: K Stremel – Campbell, J. C. Guida. Ide o 14 – stranový formulár, ktorý 
kladie dôraz na šesť oblastí - reakcie na zmyslovo – sociálne podnety, interakcie 
s predmetmi, hlasový vývin a rečovo-motorický vývin, receptívnu komunikáciu, 
aktívnu komunikáciu a komunikatívne funkcie. Test posudzuje  preverbálne 
i postverbálne štádium komunikácie a jeho výsledky vedú priamo k plánovaniu 
komunikatívnych cieľov. Nevýhodou je, že väčšina položiek vyžaduje zrakovú 
alebo sluchovú pozornosť, neexistuje žiadne prispôsobenie pre úplne nevidiace 
alebo hluchoslepé dieťa, príručka nie je koncipovaná pre rané obdobie a nehodí sa 
pre využitie v domácom prostredí dieťaťa. 

      6. Test interakcie s predmetmi 
 Účelom testu je poznať postupy, ktoré dieťa so zrakovým postihnutím používa 

k manipulácii s predmetmi rukami, poskytnúť základ pre vypracovanie funkčných aktivít, 
ktoré budú u dieťaťa rozvíjať túžbu po prehliadaní predmetov a po používaní rúk k čo 
najväčšiemu rozsahu činností. Test skúma podsúbor kognitívnych, predrečových a hrových 
zručností, súvisiacich s manuálnym zaobchádzaním s predmetmi v každodenných 
situáciách.  

      7.  Testy vývinu malých detí 
 Testovanie vývinu sa zakladá na zistení, že deti majú tendenciu k dosahovaniu vývinových 

medzníkov v približne rovnakej postupnosti a v podobnom časovom rozvrhu. Prvotným 
signálom, že niečo nie je v poriadku, je skutočnosť, že dieťa nedodržalo niektorú 
z vývinových noriem. Každý test poskytuje štruktúru pre získanie informácií o vývinových 
schopnostiach dieťaťa. Existujú charakteristiky a vlastnosti dieťaťa, ktoré by mali byť 
posudzované vždy a ktoré by mali zahrňovať všetky posudzovacie nástroje.   

 Nižšie uvedené testy sú využívané k testovaniu detí so špeciálnymi edukačnými potrebami. 
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    7.1 Počiatočný test vývinových činností (Dash – II Developmental Activities Screening     
 Inventory, 1984) . Autori: R. Fewell, M. B. Langley. Jedná sa o neformálny testovací 

nástroj pre deti od jedného do šesťdesiatich mesiacov života. Formulár sa skladá z 11 
úrovní rozvrhnutých do obdobia 60 mesiacov, každá úroveň obsahuje 6-7 položiek.  

     7.2 Diagram raného učenia (Help Checklist – Hawaii Early Learning Profile, 1984).        
Autori: S Furuno a kol. Jedná sa o komplexný testovací nástroj určený deťom do troch 
rokov života. Zahrňuje 650 zručností, ktoré sú rozdelené na rozpoznávanie, reč, hrubú 
motoriku, jemnú motoriku, sebaobsluhu a sociálne zručnosti.  

     7.3 Škály Reynell a Zinkina: Vývinové škály pre malé zrakovo postihnuté deti – 
časť 1.: Duševný vývin (The Reynell – Zinkin scales: Developmental Scales for Young 
Visually Handicapped Children – Part 1 Mental Development, 1979)  Autori: Reynell – 
Zinkin. Test obsahuje 7 subtestov - sociálne prispôsobenie, zmyslovo – motorické 
chápanie, preskúmavanie okolia, reakcie na zvuk a porozumenie reči, hlasové prejavy 
a produkciu reči (štruktúra), produkciu reči (slovná zásoba a obsah), komunikáciu. 
8.  Testy pre vyšetrovanie školskej zrelosti u zrakovo postihnutých detí 

 Testovanie inteligencie nevidiacich a slabozrakých detí má pomerne dlhú tradíciu, 
siahajúcu až do roku 1914, kedy Irwin a Goddard modifikovali jednu z verzií Binetovej 
škály. Úprava spočívala v tom, že boli vyradené položky vyžadujúce zrak a tieto boli 
nahradené inými. Posledná úprava Binetovho testu je z roku 1970 a spracoval ju Davison.  

 Pražský dětský Wechsler (PDW) – pomocou tohto testu získavame celkové IQ, IQ 
zachycujúce výkon vo verbálnej škále a IQ, ktoré odráža výkon dieťaťa v neverbálnej 
škále. Rozborom  výsledkov v jednotlivých subtestoch posudzujeme individuálnu štruktúru 
intelektových funkcií. Wechslerove metódy so svojou štruktúrou sú vhodné aj pre 
vyšetrenie ZP detí. Všetky verbálne subtesty PDW možno využiť bez úpravy, aj keď nie sú 
rovnako vhodné a nemajú rovnakú náročnosť u zrakovo postihnutých ako u vidiacich. 
Niektoré subtesty neverbálnych častí boli prispôsobené pre hmatové vnímanie, napr. kocky, 
iné subtesty – napr. radenie obrázkov sa pre hmatovú úpravu nehodili. Výsledky 
v jednotlivých subtestoch verbálnej časti PDW odrážajú okrem primárneho postihnutia aj 
spôsob života a vplyv prostredia.  

      9 . Test rečového myslenia 
 Test rečového myslenia (TRM) meria a identifikuje pomerne širokú škálu parciálnych 

spôsobilostí rečového myslenia, súvisiacich so schopnosťami, ktoré meria verbálna časť 
Wechslerovho inteligenčného testu pre predškolský a mladší školský vek.  
10. Škála sociálnej vyspelosti pre slepé deti predškolského veku. Autori Kathryn E. 
Maxfield, Sandra Buchholz.  Škála pozostáva z 95 položiek, z ktorých každá sa nachádza 
na úrovni očakávanej výkonnosti v príslušnom roku. Tieto položky sú rozdelené podľa 
Dolla do nasledujúcich kategórií - samostatnosť – všeobecná, samostatnosť – obliekanie, 
samostatnosť – jedenie, komunikácia, spoločenskosť, pohyblivosť, záujmy a práca 
sebanasmerovanie. 
11. I.C.A.N. – funkčný test pre hluchoslepých.  Autori: Debra S. Kane, Steven J. Davis, 
Doris S Nollman, Steve Perreault, Laurel E. Kahn. Test je veľmi podrobným materiálom 
(80 strán) pre zisťovanie funkčnej úrovne hluchoslepých jednotlivcov. Obsahuje 16 
subtestov, napr. stolovanie, obliekanie, osobná hygiena, čas, kalendár, meranie objemu, 
plochy, teploty, zaobchádzanie s peniazmi, príprava jedla, nákupy ai.  
12 . Lea testy  Autorka: Lea Hyvärinen 

 V súčasnosti najdokonalejšie a najpodrobnejšie spracované testy na vyšetrovanie zraku. 
Testy zahŕňajú samotné vyšetrenie zrakovej ostrosti, kontrastu, farebnosti a pod. Pre 
rozsiahlosť testov uvedieme len odkaz na www.lea-test.fi 

      13.  In-SIGHT test  
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      Komplexný diagnostický materiál na vyšetrovanie zraku, najmä u detí predškolského 
a mladšieho školského veku. Obsahuje okrem iného položky nielen na zisťovanie zrakovej 
ostrosti, ale aj na zisťovanie rozsahu zorného poľa a kvality farebného videnia.  

      14.  Farebná Ravenova progresívna matica 
      Tento test orientačne hodnotí vrodené dispozície dieťaťa, ktoré nie sú závislé na jeho 

sociokultúrnych skúsenostiach. Úlohy v ňom obsiahnuté nie sú príliš náročné na zrakové 
vnímanie.  

      15. Test kresby ľudskej postavy 
Výkon v týchto testoch je mierou zrakovej poruchy, resp. mierou využitia obmedzených 
zrakových schopností a aktuálnej úrovne senzomotorických schopností. V žiadnom prípade 
však nemôžeme výkon považovať za orientačnú mieru kognitívneho vývinu.  

Na diagnostický proces jednotlivcov so zrakovým postihnutím bezprostredne nadväzuje 
poradenská a špeciálno-pedagogická intervencia a starostlivosť. Intervencia sa zameriava na 
edukačné ciele a svoje poslanie plní v rozsahu možností pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. 
Práca s dieťaťom s postihnutím sa v každom prípade orientuje pedagogicky, i keď sa využívajú 
i poznatky z medicíny.   
Špeciálno-pedagogická intervencia vychádza z lekárskej a špeciálno-pedagogickej diagnózy, 
na základe ktorej sa určujú vizuálne výkony dieťaťa a miera využívania funkčného zraku. Pri 
každej poruche by malo byť pre pedagóga evidentné, či ide o poškodenie v centrálnej alebo 
periférnej časti zrakového systému. Poruchy v periférnej časti zahrňujú postihnutia najmä 
zadného segmentu oka, poruchy zrakového nervu a zrakovej dráhy. Medzi najčastejšie 
diagnózy patria glaukómy, toxoplazmóza, cataracta, retinopatia nedonosených (ROP), amotio 
retinae, ochorenia chiazmy alebo vyšších úsekov zrakového nervu. V prípade centrálnych 
porúch sú postihnuté oblasti zrakového centra mozgovej kôry, asociačné dráhy a subkortikálne 
vizuálne centrá. Zapadajú sem kortikálne poruchy zrakového vnímania, kde sa jedná o poruchu 
spracovania vizuálnych informácií mozgom. Príčinou sú epilepsia, mozgové nádory, DMO, 
kôrová slepota, zvýšenie vnútrolebečného tlaku a iné zlyhania CNS. Sú postihnutia, kedy je 
poškodená ako oblasť periférna, tak i centrálna. Väčšinou sa tieto postihnutia dajú 
diagnostikovať medicínskou oftalmologickou technikou s možnosťou presného stanovenia 
diagnózy a prognózy. Špeciálny pedagóg o nich musí vedieť a prispôsobiť svoju prácu týmto 
informáciám. 
Fakt, že zrakovým schopnostiam sa dieťa učí, umožňuje orientovať špeciálno-pedagogickú 
intervenciu na posilňovanie a prenos vizuálnych informácií medzi neurónmi, a ak je to možné, 
tak aj  na vytvorenie nových dráh, na uvedomelé využívanie zraku  a na rozvoj zrakových 
reakcií. 

2.2 Formulovanie záverov v špeciálno-pedagogickej diagnostike a ich ďalšie využitie 
Výsledky diagnostického procesu sa zaznamenávajú do osobného záznamu klienta. Je to 
materiál, ktorý obsahuje komplexnú dokumentáciu o poskytovaní intervencie pre dieťa. 
Zahrňuje tiež osobnú anamnézu dieťaťa ako aj rodinnú a sociálnu anamnézu. V zázname sa 
opisujú problémy súvisiace s ranou diagnózou, popisujú sa fyzické ukazovatele zrakových 
porúch. Okrem toho je vymedzený priestor pre záznamy týkajúce sa využívania funkčného 
zraku a tiež pre osobné pripomienky. Pri diagnostických záznamoch sa zapisujú informácie v 
cca  štvrťročných intervaloch a sústreďujú sa na nasledovné oblasti: rozpoznanie zrakového 
postihnutia, overovanie funkčného sluchu, posúdenie aktuálnej vývinovej úrovne, posúdenie 
úrovne komunikácie, posúdenie úrovne interakcie s predmetmi (Šüvegová,2002). 
Na základe údajov v osobnom zázname je možné chronologicky sledovať akékoľvek zmeny vo 
vývine dieťaťa. Okrem toho je záznam východiskom pre plánovanie a rozvrh programu 
poradenskej starostlivosti a slúži na zlepšenie výmeny informácií s ostatnými odborníkmi. 
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V niekoľkých zhrňujúcich bodoch by sme mohli vyjadriť, že náplň osobného záznamu 
obsahuje údaje o: 

� Špecializovanom tyflopedagogickom vyšetrení, vrátane oftalmologických 
a psychologických údajov so zreteľom na využívanie funkčného zraku, 
s individuálnym posúdením predpokladov pre osvojenie si školských zručností. 

� Zhodnotení celkovej vývinovej úrovne dieťaťa a stanovenie tyflopedickej diagnózy 
ako pedagogicky orientovanej správy. 

� Poradenstve pre rodičov pri výbere základnej školy, optimálnych kompenzačných 
prostriedkov, pri akýchkoľvek výchovných problémoch. 

� Návrhu intervenčných postupov pre rozvoj dieťaťa.  
V závere tejto kapitoly si dovolíme konštatovanie, že proces diagnostiky je prísne špecifický 
a každý špeciálny pedagóg, ktorý realizuje diagnostikovanie a stanovuje diagnózu by mal 
využívať všetky svoje odborné vedomosti, ako aj osobnostné predpoklady a vlastnosti k tomu, 
aby tento proces bol čo najpresnejší, aby sa predišlo neskorším komplikáciám vyplývajúcich zo 
zlého stanovenia diagnózy a prognózy a aby sa stanovila prísne individuálna a vývinovú 
úroveň rešpektujúca intervencia a následná starostlivosť o jednotlivca so zrakovým 
postihnutím.  
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3 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO PRE 
JEDNOTLIVCOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 
  
Potreba vytvárania vhodnejších podmienok pre poskytovanie služieb deťom so zrakovým 
postihnutím podnietila rozvoj špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa odborníci snažili 
vniesť do praxe opatrenia, ktoré pomáhajú vytvoriť, udržať alebo zlepšiť telesné, psychické 
a sociálne postavenie týchto detí. Poradenské aktivity sa sústreďovali  a sústreďujú najmä pri 
ZŠ pre zrakovo postihnuté deti, kde sa rodičom poskytovali základné informácie o vhodnej 
starostlivosti o deti v ranom a predškolskom veku v podmienkach rodiny. Na tejto pôde sa 
objavilo množstvo problémov a nedostatkov a tak postupne vznikali špeciálno-pedagogické 
poradne, kde  integrované poznatky a skúsenosti odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania 
zrakovo postihnutých detí, viedli k zlepšeniu podmienok rozvoja osobnosti týchto detí. 
Problémy v rodinách často zapríčiňoval aj fakt, že rodičia nemali dostatočné vedomosti 
o diagnóze svojich detí. Taktiež závažná diagnóza spôsobovala bezradnosť rodičov, pocit 
bezmocnosti a preto sa vyhranila potreba, aby im pomohol špecialista. Tak isto aj 
v poradenských zariadeniach spôsobovala zložité situácie nejasná a nesprávna resp. neúplná 
diagnóza zrakových porúch pre nemožnosť komunikácie veľmi malých detí s lekárom 
vyplývajúcej z fyziologických vývinových atribútov. Táto problematika súvisí s liečebno-
pedagogickou, resp. špeciálno-pedagogickou intervenciou, ktorá vychádza z diagnostických 
údajov, ktoré umožňujú reálne určenie úloh a vhodných postupov pri ďalšej práci s deťmi. 
Németh (1999) píše, že CŠPP tyflopedagogického typu musia svojou činnosťou pokryť tri 
ťažiskové oblasti. Komplexne odborne, metodicky a materiálne pomáhať deťom, rodičom 
a pedagógom: 

� u detí integrovaných v podmienkach bežných škôl,  
� v príprave slabozrakých a nevidiacich umiestnených v špeciálnych školách a školských 

zariadeniach na integráciu do podmienok bežných zariadení v mieste trvalého bydliska,  
� u detí, ktoré pre špecifikum svojho postihnutia, resp. kombináciu viacerých postihnutí 

boli oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a  vzdelávať sa v nej.  
Vo všetkých troch spomínaných oblastiach je viac ako nevyhnutné pokryť špeciálno-
pedagogickou poradenskou službou obdobie od narodenia až po dospelosť, pričom od 
včasnosti diagnostiky a špeciálno-pedagogickej intervencie do značnej miery závisí úspešnosť 
odborného pôsobenia.  
Medzi hlavné úlohy CŠPP pre deti a mládež so zrakovým postihnutím patria podľa Németha 
(1999) najmä vyhľadávanie a evidovanie  detí so ZP, vedenie evidencie o deťoch, korektívno-
terapeutická činnosť orientovaná predovšetkým na korekciu špecifických vývinových porúch 
a ťažkostí u detí, ako aj na riešenie niektorých problémov v rámci rodiny, návštevy v rodinách 
zrakovo postihnutých detí, poskytovanie konzultácií rodičom o individuálnej práci s deťmi, 
prednášky pre rodičov a príprava metodických materiálov, organizovanie konzultačných dní 
pre rodičov a pracovníkov, ktorí sa zaoberajú zrakovo postihnutými deťmi, organizovanie 
diagnostických a tréningových pobytov, aktívna účasť na procese zaradenia zrakovo 
postihnutých detí do špeciálnych škôl a školských zariadení, organizovanie návštev 
v zariadeniach pre zrakovo postihnuté deti a mládež, poskytovanie poradenskej služby 
pedagogickým pracovníkom v rámci integrovanej výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých 
detí a mládeže, participovanie na výskume vytipovaných príslušných problémov, vyvíjanie 
a overovanie netradičných metód a foriem práce so zrakovo postihnutými, tvorba metodických, 
tyflodidaktických materiálov a učebných pomôcok, zabezpečovanie prednáškovej činnosti pre 
širokú verejnosť, publikačná činnosť, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s organizáciami 
a jednotlivcami pôsobiacimi na úseku starostlivosti o zrakovo postihnuté deti a mládež, tvorba, 
zhromažďovanie a distribúcia tyflotechniky a pod.  
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Na Slovensku fungujú dve CŠPP tyflopedagogického typu, a to v Bratislave a v Levoči. Svoju 
činnosť zameriavajú na poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva deťom a mládeži 
od narodenia do 18 rokov a nezriedka aj dlhšie. Poskytované služby sa uberajú zhruba v troch 
smeroch: 
1. smerom k dieťaťu 
2. smerom k rodičom 
3. smerom k pedagógom či ostatným participujúcim osobám (Lehotská, 2002). 
 
CŠPP pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím 
CŠPP pre  jednotlivcov so zrakovým postihnutím zabezpečujú prostredníctvom 
diagnostických, psychologických, psychoterapeutických, špeciálno-pedagogických, 
rehabilitačných, poradenských a metodických činností odbornú starostlivosť ZP deťom, ich 
rodičom a pedagógom. V intenciách daných personálnych a ekonomických možností sa CŠPP 
podieľajú na výchove a vzdelávaní  detí so ZP, zabezpečujú komplexný diagnostický proces a 
na požiadanie vypracovávajú  návrh na ich primeraný spôsob výchovy a vzdelávania. Taktiež 
participujú na úlohách vyplývajúcich z vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských 
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.  
V rámci odbornej pomoci pedagógom, ktorí vzdelávajú jednotlivcov so ZP  na školách 
bežného typu pracovníci CŠPP uskutočňujú celý rad prednášok a  uverejňujú množstvo 
príspevkov v odborných časopisoch a zborníkoch. 
Na základe požiadaviek a skúseností zo špeciálno-pedagogickej praxe a prípravy 
legislatívnych materiálov zameraných na činnosť poradenstva a realizáciu integrovaného 
vzdelávania ZP detí CŠPP (najmä v Bratislave) na požiadanie Štátneho pedagogického ústavu 
spracovali  dva odborno-metodické materiály, ktoré sú pomôckou pre pedagógov bežných 
škôl, ktorí vo svojej triede vychovávajú a vzdelávajú ZP dieťa. 
Prvý materiál „ Integrácia zrakovo postihnutého žiaka v systéme výchovno-vzdelávacieho 
procesu na bežnej škole “  je orientovaný na otázky metodicko-organizačného zabezpečenia. 
Cieľom predmetného materiálu je podať učiteľom škôl bežného typu najzákladnejšie 
informácie o možnostiach ZP žiakov prispôsobiť sa podmienkam školskej práce. 
Druhý materiál „Výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálno-pedagogickými potrebami 
na základnej škole“ spracovalo CŠPP na požiadanie ŠPÚ v roku 1996  a je voľným 
pokračovaním prvého materiálu a zároveň jeho doplnením (Németh, 2004). 
Medzi základné aktivity CŠPP patrí depistáž a evidencia detí so ZP a kombinovane 
postihnutých detí. CŠPP majú celoslovenskú pôsobnosť. Činnosť pracovníkov CŠPP je 
zameraná na prácu a konzultácie s rodičmi, individuálnu prácu s dieťaťom, poradenstvo a 
konzultácie  v zariadeniach, kde sú zrakovo postihnuté deti. Práca  CŠPP spočíva  aj v príprave 
pedagógov na prijatie zrakovo postihnutého dieťaťa, poskytnutí metodických materiálov, 
literatúry, videozáznamov a tiež na oboznámenie sa s pomôckami.  U nevidiacich detí 
predškolského veku sa činnosť zameriava na rozvoj hmatových schopností, predprípravu na 
písanie reliéfno-bodového písma, na nácvik a rozvíjanie priestorovej orientácie a samostatného 
pohybu v mikro a makro priestore, u slabozrakých detí rozvíjame koordináciu oko – ruka, 
manipulačné zručnosti, kresbu, rozlišovanie obrázkov, využitie funkčného zraku. Nezanedbáva 
sa ani rozvoj ostatných zručností. Medzi činnosti CŠPP patrí tiež organizovanie 
rehabilitačných pobytov pre kombinovane postihnuté deti spolu s ÚNSS a týždenných pobytov 
pre rodičov zrakovo postihnutých detí predškolského veku. Podieľajú sa na príprave 
metodických materiálov pre rodičov a učiteľov zrakovo postihnutých detí (Hrošárová, 2002). 
Ťažiskovými oblasťami činnosti týchto CŠPP v rámci komplexného odborného pôsobenia, 
metodickej a materiálnej pomoci rodičom a pedagógom sú podľa Németha (2004) najmä 
príprava slabozrakých a nevidiacich detí umiestnených v špeciálnych školách a školských 
zariadeniach na integráciu do podmienok bežných škôl v mieste trvalého bydliska, práca 
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s deťmi, ktoré pre špecifikum svojho postihnutia, resp. kombináciu viacerých postihnutí boli 
oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo od povinnosti vzdelávať sa a práca 
s deťmi  integrovanými v podmienkach bežných škôl. Čo sa týka vekového zastúpenia 
klientely, tak sú to zrakovo postihnuté deti v  predškolskom veku, v mladšom školskom veku, 
deti, ktoré navštevujú materské, základné príp. stredné školy. Teda navštevovať CŠPP môžu 
deti od narodenia až po dospelosť, pričom úspešnosť odborného pôsobenia závisí od včasnosti 
diagnostiky a špeciálno-pedagogickej intervencie (Németh, 1992).   
Obidve CŠPP sa snažia zosúladiť a zjednotiť činnosti, a to hlavne v spôsoboch určovania 
diagnózy, v koncipovaní výstupov a odporúčaní pre rodičov a pedagógov, v interpretácii 
legislatívnych opatrení.  Servis pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím zahŕňa veľmi veľa 
činností odborného charakteru, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti vývinu osobnosti, 
spoločenského a pracovného uplatnenia a v konečnom dôsledku aj na činnosti podporujúce 
integráciu dieťaťa so zrakovým postihnutím do spoločnosti.  Medzi odborné aktivity patrí 
najmä depistáž a  dispenzarizácia klientov so zrakovým postihnutím, vedenie evidencie 
a údajov o týchto klientoch. Ďalším dôležitým procesom je diagnostika, určovanie diagnózy a 
tiež aj prognózy zrakového postihnutia. Medzi ostatné činnosti patrí korektívno–terapeutická 
činnosť orientovaná predovšetkým na korekciu špecifických vývinových porúch a ťažkostí 
u detí so zrakovým postihnutím, ako aj riešenie niektorých problémov v rámci rodiny. 
Súčasťou sú aj návštevy v rodinách, v ktorých tieto deti žijú, poskytovanie konzultácií rodičom 
o individuálnej práci s deťmi, prednášky pre rodičov a príprava metodických materiálov, 
organizovanie konzultačných dní pre rodičov a pracovníkov, ktorí sa zaoberajú klientmi so 
zrakovým postihnutím, organizovanie diagnostických tréningových pobytov, aktívna účasť na 
procese zaradenia detí so zrakovým postihnutím do špeciálnych škôl a školských zariadení, 
organizovanie návštev v zariadeniach pre zrakovo postihnutých, poskytovanie poradenskej 
služby pedagogickým pracovníkom v rámci integrovanej výchovy a vzdelávania, 
participovanie na výskume vytipovaných príslušných problémov, vyvíjanie a overovanie 
netradičných metód a foriem práce so zrakovo postihnutými, zabezpečovanie prednáškovej 
činnosti pre školskú verejnosť, publikačná činnosť, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov 
s organizáciami a jednotlivcami pôsobiacimi na úseku starostlivosti o deti a mládež so 
zrakovým postihnutím a v neposlednom rade aj tvorba a zhromažďovanie tyflotechniky.  
Veľmi špecifickou činnosťou, ktorá je charakteristická len pre CŠPP tyflopedagogického typu 
je zraková stimulácia. Dôležitým východiskom je fakt, že zrakové postihnutie neznamená 
výhradne slepotu. Klienti so zrakovým postihnutím so zachovaným svetlocitom reagujú na 
svetlo a tieň, klienti s praktickou slepotou rozoznávajú tvary príp. aj farby. Títo klienti  tvoria 
skupinu zrakovo postihnutých so zvyškami zraku. Zraková stimulácia je zameraná aj na 
cieľovú skupinu slabozrakých detí. Cieľom zrakovej stimulácie je to, aby sa pomohlo dieťaťu 
v tom, aby dokázalo čo najoptimálnejšie využiť svoje zvyšky zraku.  V CŠPP tyflopedického 
typu sa zostavuje krátkodobý alebo dlhodobý plán zrakovej stimulácie s ohľadom na vek, druh  
a stupeň  postihnutia dieťaťa. Tyflopedagóg sa počas zrakovej stimulácie opiera o zvyšky 
zraku  a schopnosti ich využitia. Na tento účel je nevyhnutná lekárska diagnóza, skúsenosti 
rodičov a diagnostika tyflopedagóga. Okrem lekárskej diagnózy je potrebné presne vedieť 
o aký druh postihnutia sa jedná, účinky prípadného chirurgického zákroku, doterajšie zmeny 
v schopnosti využívania zraku, a aké sú možné predvídateľné charakteristiky vzhľadom na 
budúcnosť. Najčastejšie sa v 5 – 6 roku života úplne vyjasní a stabilizuje stav dieťaťa a na 
základe toho je možné určiť najvhodnejší spôsob zaškolenia.  Doterajšie výsledky zrakovej 
stimulácie jednoznačne poukazujú na to, že u ťažko zrakovo postihnutých detí vo väčšine 
prípadov sa samotný zrak nezlepší natoľko, aby si dieťa dokázalo osvojiť  písanie a čítanie 
čiernotlače, príp. sa naučilo pohybovať sa bez bielej palice. Avšak cieľom tyflopedagógov je, 
aby sa zrakové schopnosti dieťaťa udržali, stabilizovali a v konečnom dôsledku využili na 
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zabezpečenie základných potrieb dieťaťa, na zvládnutie sebaobslužných schopností a tiež 
priestorovej orientácie a mobility.  
Štandardné činnosti poradenských zariadení pre klientov so zrakovým postihnutím dopĺňa 
výcvik špecifických činností a nácvik používania kompenzačných pomôcok, zmyslová 
výchova klientov so ZP, rozvoj zrakových funkcií, propedeutika čítania a písania reliéfno-
bodového písma, samotné čítanie a písanie reliéfno-bodového písma, grafomotorické cviky, 
čítanie a písanie zväčšenej čiernotlače, tyflografika, nácvik podpisu, zraková hygiena, rozvoj 
estetického vnímania, nácvik orientácie a mobility, nácvik sebaobsluhy, práca s pomôckami 
pre každodenný život, nácvik používania optických pomôcok a iné.  
Je známe, že vizuálne výkony detí so ZP  sú premenlivé v závislosti na diagnóze.   
Posilňovanie využívania funkčného zraku sa sústreďuje na rozvoj jednotlivých oblastí 
funkčného zraku, ako je sledovanie, prenášanie pozornosti, scanovanie, akomodáciu a hlavne 
na dosiahnutie čo najvyššej miery senzorickej integrácie v podobe rôznych cvičení, hier 
a aktivít takým spôsobom, aby dochádzalo k spojeniu zmyslových a motorických skúseností. 
Vhodnú formu v rámci intervenčného a poradenského programu  predstavuje podľa Tichej 
(2006a) napr. intervenčný systém Márie Montessoriovej, ktorá vytvorila komplexný systém 
intervencie v prvom rade pre deti s postihnutím. Štruktúra a organizovanie posedení podľa jej 
zásad v intenciách tyflopedagogiky okrem iného umožňuje vytvorenie systematicky 
využívaných kompenzačných techník zrakového vnímania (uvedomovanie, prenášanie 
pozornosti, scanovanie), vytváranie a nachádzanie optimálnej polohy tela, hlavy a optimálneho 
osvetlenia a tiež aj precvičovanie a sfunkčnenie vizuálno-motorickej koordinácie. Okrem toho 
vychováva k samostatnosti preferovaním sebaobslužných činností na základe dôkladného 
využitia funkčného zraku pri príprave na praktický život. Cez aktivity praktického života 
dostáva dieťa základy pre prepojenie na ďalšie kognitívne, motorické, zmyslové a 
emocionálne činnosti.  
Efektívne výsledky prinášajú aj špeciálno-pedagogické a terapeuticko-korekčné aktivity, 
v podobe terapií ako napr. arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, rodinná terapia, terapia 
hrou, činnostná terapia, psychomotorická terapia atď. Záleží od možností a od úrovne 
vzdelania poradcu, resp. od personálneho obsadenia CŠPP. Nehovoríme o nekvalifikovane, 
výnimočne či sporadicky vedenej terapii, ale o cieľavedomej činnosti v spolupráci 
s kvalifikovanými odborníkmi s využitím senzomotorických stimulačných programov a 
preventívnych cvičení. Postupy sú koncipované tak, aby umožnili dosiahnuť pozitívne zmeny 
a aby ich dieťa mohlo využiť vo svojom reálnom živote. Programy na stimuláciu vnímania 
a motoriky sa uplatňujú tam, kde sú už vytvorené základné vzorce správania a kde je možné 
cvičením dosiahnuť zlepšenie (Horňáková, 1999).  
To znamená možnosť adaptácie týchto programov pre potreby detí so ZP. Zahrňujú stimuláciu 
hmatovú, zrakovú, sluchovú, čuchovú, chuťovú, hrubej a jemnej motoriky. Okrem toho sa 
v rámci poradenského procesu realizuje bazálna stimulácia, podporný program, reedukačný 
program a sociointegračný program (Illyés, 2001).  
Tieto programy je možné aplikovať po dôkladnom diagnostickom procese a zvážení, ktorá 
forma špeciálno-pedagogického pôsobenia je pre dieťa najvhodnejšia. 
Na vytvorenie resp. znovuoživenie vizuálnych funkcií a na osvojenie kompenzačných techník 
vizuálneho vnímania je potrebné využívať i vhodné pomôcky (rôzne druhy vreckových 
bateriek, light box, PC programy stimulačného a diagnostického charakteru, vizuálne 
príťažlivé a výrazné hračky) a upraviť prostredie ( zatemniť alebo osvetliť priestor). Pri 
zostavovaní a výbere vhodného diagnostického, resp. intervenčného materiálu je potrebné 
dodržiavať niekoľko princípov. Napr. zvoliť náročnejšie materiály, aby dieťa posúvali 
dopredu, tvoriť logické štruktúry/logické usporiadania, aby sa postupovalo od 
najjednoduchšieho až po najnáročnejšie, zabezpečiť bohatú ponuku, ktorá ale nesmie byť 
chaotická, materiály by mali byť vhodné do detskej ruky, primeranej konfigurácie, funkčné a  
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reálne. Nemali by byť príliš podnetné, aby deti neboli rušené nevhodnými podnetmi. Ďalej je 
potrebné zabezpečiť čo najväčšiu samostatnosť dieťaťa pri výbere materiálu a voľnosť 
pohybu. V zornom poli  dieťaťa, by nemalo byť nič iné len materiál s ktorým pracuje. Dôležité 
je poskytnúť také činnosti a aktivity, ktoré dieťa zaujmú, podnietia ho, aby prešlo do fázy 
koncentrácie. Fáza koncentrácie je nevyhnutná na dosiahnutie nových kvalít v celkovej 
štruktúre osobnosti. Je predchodcom celkovej normalizácie dieťaťa, čo je veľmi zdĺhavý 
proces, ale iba v prípade koncentrovanej činnosti je dieťa schopné napredovať vo svojom 
vývine.    
Poradenský proces predstavuje vzájomnú interakciu poradca - klient, poradca - rodič, poradca 
- odborná verejnosť. V každom prípade ide o poskytovanie odbornej  pomoci, systematickej, 
cieľavedomej intervencie, čo si vyžaduje primerané kvality a charakterové vlastnosti osobnosti 
poradcu. V tomto ponímaní môžeme hovoriť najmä o profesionalite, odbornosti a o humánne  
a ľudsky angažovanej osobnosti.  
Makovičová  (1997)  uvádza niektoré problémové oblasti poradenského procesu: 
1. Materiály – zdôrazňuje tvorivosť a prirodzený výber materiálu z primárneho prostredia 

dieťaťa, so zámerným uprednostňovaním predmetov dennej potreby. (handričky, dózy, 
poháriky, špongie, jedlo, drobné hračky) 

2. Rozvrh – odporúča optimalizovať čas a frekvenciu stretnutí s prihliadnutím na individuálne 
osobitosti dieťaťa. 

3. Prostredie – je nevyhnutná dôkladná organizácia prostredia. Vybrať také miesto, kde je 
dieťa v pohode, cíti sa príjemne a bezpečne.  

4. Spolupráca a podpora – akceptovať a využívať kooperatívnu spoluprácu a snahu 
zainteresovaných odborníkov. 

5. Medicínske informácie – ich dokonalé pochopenie je pre špeciálneho pedagóga 
nevyhnutné. 

6. Motivácia – premyslený a zámerný výber motivačných metód predstavuje kľúčovú oblasť 
úspešnosti diagnostického procesu.  

Spomenuté okruhy súvisia i s dokonalým osvojením komunikačných zručností 
a organizačnými schopnosťami poradcu. Intervenčné pôsobenie a celý proces špeciálno-
pedagogického poradenstva teda spočíva na tyflopedagógovi a na prostredí, ktoré vytvorí. 
V tomto prostredí existuje mnoho pomôcok, ktoré do tohto procesu vstupujú – štandardizované 
alebo neštandardizované. Pomôcky v poňatí špeciálnej pedagogiky sú v prvom rade 
pomôckami pre deti a nie pre pedagóga. Dieťaťu je daná možnosť vybrať si takú, ktorá mu 
najviac vyhovuje a s ktorou chce pracovať podľa svojich vlastných potrieb a možností. 
Pomôckami pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím sa podrobne budeme zaoberať 
v niektorej z ďalších kapitol.   
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4  RANÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 
OD O DO 3 ROKOV  
Obdobie od narodenia dieťaťa po jeho vstup do školy je nesmierne dôležité.  Nielen preto, že v 
tomto období dieťa dostáva základy všetkého, čo bude vo svojom živote potrebovať, 
uplatňovať a využívať, ale najmä preto, že v tomto období sa dieťa učí poznávať svet, jeho 
zákonitosti, predmety a veci okolo seba, pohyb atď. Vychádzajúc z poznania, že v každom 
dieťati i napriek jeho postihnutiu sa ukrýva veľký potenciál vývinových možností mala by mu  
byť  najmä v tomto období venovaná  špeciálna pozornosť a poskytované služby ranej 
starostlivosti.  
Raná starostlivosť o  dieťa so zrakovým postihnutím je v súčasnosti v popredí záujmu 
mnohých tyflopedagógov, ale aj detských psychológov, pediatrov, najmä však rodičov týchto 
detí. Jedným z dôvodov existencie ranej starostlivosti je účinne eliminovať vývinové 
oneskorenia dieťaťa, ktoré sa objavujú najmä v oblasti psychomotorickej a následne v oblasti 
psychosociálnej.  
V praxi sa preukázala skutočnosť, že deti, ktoré v ranom veku dostávajú náležitú špeciálno-
pedagogickú intervenciu a pomoc sa neskôr  lepšie prispôsobujú podmienkam okolitého 
prostredia. Teória a prax ranej starostlivosti  nemá na Slovensku rozsiahlu históriu, najmä 
v oblasti špeciálno-pedagogickej pôsobnosti a v domácej  odbornej literatúre nenájdeme 
súhrnne spracovanú problematiku ranej starostlivosti o zrakovo postihnuté deti.  
Podľa Shonkoffa (2000) posledné výskumy vývinu mozgu potvrdili, že pozitívne a bohaté 
zážitky v ranom detstve môžu mať na vývin mozgu pozitívny vplyv. Pomáhajú deťom osvojiť 
si jazyk, rozvíjať schopnosti dôležité pre riešenie problémov, vytvárať si zdravé vzťahy so 
svojimi vrstovníkmi a s dospelými a v neposlednom rade aj osvojiť si zručnosti, ktoré 
zohrávajú dôležitú úlohu v priebehu celého života. Vývin dieťaťa v období od narodenia do 
troch rokov života nemôže byť porovnávaný so žiadnou ďalšou  fázou života.  
Veľa výskumov a odborných diskusií poukázalo na priamy a nezvratný dopad raného vývinu 
na celoživotný vývin bez toho, aby sa ponúkli jasné dôkazy o istých a obvyklých príčinách 
a následkoch.  Napriek tomu je všeobecne prijímaný názor, že to, čo sa odohráva v priebehu 
prvých mesiacov a rokov života vyplynie na povrch neskôr v rôznych fázach vývinu dieťaťa.  
Podľa Gresnighta (1997)  je raná starostlivosť súbor služieb a opatrení pre veľmi malé deti 
a ich rodiny, ktoré sú poskytované na ich požiadanie v určitom období života dieťaťa a ktoré 
zahŕňajú akúkoľvek činnosť realizovanú v prípade, že dieťa potrebuje špeciálnu podporu za 
účelom: 

� zabezpečenia  a podpory špecifického vývinu dieťaťa, 
� posilnenia kompetencií samotnej rodiny, 
� podpory začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti. 

Tieto opatrenia musia byť realizované v prirodzenom prostredí dieťaťa, pokiaľ možno na 
lokálnej úrovni, pričom práca prebieha tímovo, viacúrovňovo a je zameraná na rodinu.  
Hradilková (1998) vo svojej definícii zdôrazňuje fakt, že program ranej starostlivosti je určený 
všetkým postihnutým deťom. Ranú starostlivosť vymedzuje ako sústavu služieb a programov 
poskytovaných deťom ohrozeným v sociálnom, biologickom a psychickom vývine, deťom so 
zdravotným postihnutím a ich rodinám s cieľom predchádzať postihnutiu, eliminovať alebo 
zmierniť jeho dôsledky a poskytnúť rodine, dieťaťu aj spoločnosti predpoklady úspešnej 
sociálnej integrácie. Tieto služby majú byť poskytované od zistenia rizika alebo postihnutia po 
prijatie dieťaťa vzdelávacou inštitúciou tak, aby zvyšovali vývinovú úroveň dieťaťa najmä 
v oblastiach, ktoré sú postihnutím ohrozené. 
V definíciách ranej starostlivosti, tak ako ich uvádzajú rôzni odborníci z tejto oblasti si 
môžeme všimnúť, že  do popredia vystupujú  predovšetkým tieto skutočnosti:  

� ide o poskytovanie služieb v prirodzenom prostredí detí,  
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� služby sú zamerané na rodinu, ktorej súčasťou je aj dieťa, 
� je to dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje tímovú spoluprácu mnohých odborníkov.  

Zrakové postihnutie ovplyvňuje vývin jednotlivca v závislosti na charaktere postihnutia, jeho 
závažnosti a často krát aj na dobe, kedy vzniklo a jeho etiológii. Ovplyvňuje tak celú osobnosť 
dieťaťa a jeho psychický vývin. Absencia alebo nedostatok zrakových podnetov môže viesť 
k senzorickej deprivácii, pretože zrakové vnímanie je jedným z najvýznamnejších zdrojov 
získavania informácií o okolitom svete.  
Charakter a tempo individuálneho psychického vývinu a jeho osobitostí sú podmienené 
dynamickým vzťahom – vzájomným pôsobením vlastností určitého organizmu a určitého 
prostredia (Kudelová.I, Květoňová,L., 1996). Dieťa tak na jednej strane prijíma a spracováva 
vonkajšie podnety a na druhej strane svoje prostredie individuálne ovplyvňuje svojimi 
typickými prejavmi.  
Niekedy sa v rodinách s dieťaťom so ZP stretávame s následkami skutočnosti, že sa rodičom 
nepodarí nadviazať očný kontakt do svojím dieťaťom. Pohľad z očí do očí je dôležitým 
komunikačným signálom. Ak nie je možné vzhľadom na charakter zrakového postihnutia 
nadviazať očný kontakt môže dôjsť k narušeniu citovej väzby zo strany dieťaťa. Práve preto je 
v tomto období dôležitý a prospešný kontakt s odborníkom na ranú starostlivosť, prípadne so 
špeciálnym pedagógom – tyflopedagógom, ktorý by mal pomôcť nájsť optimálny spôsob 
dorozumievania sa od útleho detstva. Mal by tiež poskytnúť rodičom nápady, ako môžu svoje 
dieťa stimulovať v oblasti komunikácie, v oblasti motoriky, v oblasti samostatnosti, v oblasti 
orientácie a mobility, v oblasti emocionálnej a v neposlednom rade aj v oblasti kognitívnej.  
Poradenský pracovník, ktorý pracuje s takto postihnutým dieťaťom by mal poznať špecifiká 
vývinu jednotlivcov so zrakovým postihnutím, ako aj vývin intaktných jednotlivcov. Taktiež 
by mal poznať osobitosti a špecifiká vyplývajúce zo zrakového postihnutia. Rovnako by sa 
však mal orientovať v psychickej záťaži, ktorej sú rodičia vystavení po narodení svojho 
dieťaťa alebo po získaní postihnutia, že ich dieťa sa bude odlišovať od ostatných detí. Poznanie 
a orientovanie sa v tejto problematike umožňuje poradenskému pracovníkovi poskytnúť 
rodičom rôzne rady a odporúčania, pri realizácii ktorých sa vytvárajú optimálne podmienky pre 
budovanie vzťahu rodič - dieťa.  
Podľa Tichej (2006b) starostlivosť o dieťa so zrakovým postihnutím prináša z pohľadu 
poradenskej činnosti prísne individuálnu spoluprácu s rodinou, najčastejšie s matkou. Rovnako 
ako v krajinách, kde má raná starostlivosť oveľa dlhšiu tradíciu ako u nás, je výrazne 
pozitívnym faktorom vo vývine dieťaťa  aktívne zapojenie otca dieťaťa do všetkých činností 
súvisiacich s výchovou. Rodičia sú vždy zdrojom istoty pre dieťa a vo funkčnej rodine sú si 
navzájom aj oporou.  
Už sme spomínali vyššie, že rodičia by mali byť súčasťou poradenského tímu. Tento trend sa 
vyvíja vo všetkých krajinách, kde raná starostlivosť má svoju históriu. Nikto nepozná dieťa 
lepšie, ako jeho rodičia a členovia rodiny, v ktorej dieťa vyrastá. Preto je dôležité, aby 
odborníci, s ktorými rodina prichádza do kontaktu v rámci intervencií,  stimulácií 
a poradenského procesu rešpektovali názory rodičov a pri práci s dieťaťom vychádzali práve 
z ich dlhodobých pozorovaní.  
V špeciálnej pedagogike raného detstva sa často pertraktujú dve široko chápané otázky 
základného významu. Prvá sa týka možností dokladovať celkovú účinnosť ranoporadenskej 
starostlivosti a  druhá súvisí s obsahom a formou poskytovaných služieb.  
Jednou zo základných otázok praxe je tiež dilema, či sa má ranoporadenská starostlivosť 
odohrávať v rodinách alebo v špecializovaných strediskách. Predpokladáme, že rovnako, ako 
na množstvo ďalších otázok sa nedá odpovedať buď – alebo, ale je potrebné zvážiť všetky 
okolnosti a faktory vstupujúce do procesu ranej starostlivosti.  
V súčasnej literatúre môžeme nájsť dostatok výsledkov výskumov, ktoré sa zaoberali rôznymi 
aspektmi poskytovania špecializovaných služieb ranej starostlivosti. Na základe týchto 
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výsledkov vznikajú nové programy, ktoré podporujú a učia rodičov, ako vychovávať, 
stimulovať a podporovať svoje dieťa so zrakovým postihnutím vo vývine.  Jedným z takýchto 
programov, určených výlučne pre deti so zrakovým postihnutím  je aj model NAMIESTE 
(Model NAMIESTE, 1998).  
Raná starostlivosť (vrátane včasnej intervencie)  je proces   dlhodobý,   vysoko  špecifický  
a spravidla má  tri   etapy: 
DEPISTÁŽ  (identifikácia, rané odhalenie) je prvou etapou v systéme poskytovania služieb 
RS.  Znamená hľadanie  a zisťovanie prvých náznakov a podnetov, že s dieťaťom nie je niečo 
v poriadku.  Prví zväčša zistia poruchu, poškodenie príp. odchýlku od normy rodičia. Trávia s 
dieťaťom  najviac času, najlepšie ho poznajú a majú možnosť ho pozorovať v prirodzených 
situáciách.   
Druhou  dôležitou etapou je DIAGNOSTIKA a stanovenie aktuálnej  diagnózy. Podľa nášho 
názoru je diagnostika ako súčasť ranej starostlivosti najzákladnejším a pre následnú úspešnú  
starostlivosť o dieťa najdôležitejším krokom. Mala by zahŕňať  nielen vyšetrenie u očného 
lekára, ale aj vyšetrenia ostatných  funkcií dieťaťa - sluch, hmat, orientačno-motorické 
možnosti a  schopnosti, kognitívny vývin, sociálno-emocionálny vývin,  sebaobslužné 
návyky... a tak podať celkový obraz o dieťati.  Výsledkom by malo byť nielen stanovenie 
lekárskej diagnózy, ale  predovšetkým získanie podkladov pre zhodnotenie vývinovej  úrovne  
dieťaťa. Obzvlášť, keď je lekárska diagnóza aplikovaná v  pedagogickej praxi, je pomoc 
pedagógov, psychológov a  terapeutov nenahraditeľná. Multidisciplinárny prístup je základom 
stanovenia dobrej  diagnózy a následnej liečby a starostlivosti. Podnet k zahájeniu diagnostiky 
môže dať rodič, lekár, pedagóg alebo iná  osoba zodpovedajúca za dieťa a môže byť zahájená 
pre množstvo  rozličných príčin. Jednou z najčastejších snáh diagnostického  procesu je zistiť, 
či dieťa bude schopné navštevovať určitý typ  školy. Žiaľ, ešte sa nestalo všade pravidlom, že 
dieťa by malo  byť vyšetrované preto, aby sa stanovila správna diagnóza a  následná 
starostlivosť a aby bol pre dieťa, ak je to potrebné  alebo nevyhnutné, vypracovaný 
individuálny výchovno-vzdelávací  plán. 
Treťou a rovnako dôležitou etapou je samotná  RANÁ STAROSTLIVOSŤ. Je to súbor aktivít 
zameraných na dieťa a jeho užšie sociálne prostredie.  Napomáha k vytvoreniu priaznivejších 
podmienok pre vývin dieťaťa a zahŕňa aktivity a cvičenia zamerané na podporu jeho celkového 
rozvoja. Pomocou vyhodnocovacích metód objavuje možný potenciál dieťaťa a pomáha 
preňho plánovať individuálny stimulačný program. No aj dieťa by malo  podľa možností 
vyvinúť vlastnú aktivitu, pretože aj najmenšie pokroky vo vývine, ktoré dieťa spontánne urobí 
sú veľmi dôležité pre budúce formovanie jeho osobnosti a života.  
Ciele ranej starostlivosti u detí so zrakovým postihnutím sú zamerané na aspekty rozvoja celej 
osobnosti dieťaťa. Medzi najdôležitejšie aspekty patrí  motorický vývin,  senzomotorický 
vývin,  hra, rečový a jazykovo-komunikačný rozvoj,  sebapodpora  zručností (najmä denných 
životných zručností a  sebaobsluhy),  sociálno-emociálny rozvoj ai. Pritom je dôležité  mať na 
pamäti  vek dieťaťa a  stupeň jeho  vývinu, charakter postihnutia ako aj  existenciu   
pridruženého  postihnutia. 
Ak  chceme  účelne a racionálne realizovať a zabezpečovať uplatnenie procesu ranej 
starostlivosti v praxi, je potrebné zabezpečiť niekoľko  požiadaviek. Pre diagnostiku a včasnú 
liečbu musí byť prístupné  a využiteľné zariadenie a technické prostriedky. Toto vybavenie by 
malo existovať na ľahko dostupných  geografických miestach. Podobne aj vyškolený personál  
(pedagóg, psychológ, fyzioterapeut, sociálny pracovník...) by  mal byť dostupný a čo je 
najdôležitejšie, rodičia by mali  aktívne spolupracovať. 
Myslíme  si, že cieľom nášho snaženia a práce s deťmi so zrakovým postihnutím by mala byť 
integrácia zrakovo postihnutých  do bežných školských zariadení a do života.  
V našej krajine neexistujú žiadne štatistiky, ktoré by poukázali na efektívnosť, resp. 
neefektívnosť včasnej intervencie a následne ranej starostlivosti. Nie je pre našu krajinu 
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zmapovaná regionálna dostupnosť v zmysle, či je efektívnejšie aj naďalej podporovať 
ambulantné služby v zariadeniach špeciálno-pedagogického poradenstva, alebo vysielať tímy 
odborníkov priamo do rodín, kde žijú deti so ŠVVP. Túto problematiku je potrebné chápať 
multidimenzionálne. Vzhľadom k tomu, že zariadenia ŠPP patria do pôsobnosti rezortu 
školstva, je aj starostlivosť – najmä tá špeciálno-pedagogická – poskytovaná špeciálnymi 
pedagógmi.  Aj napriek multidisciplinarite tímu odborníkov sa núka otázka, či je rezort 
školstva sám o sebe najideálnejší a prostredníctvom svojich pracovníkov najerudovanejší a či 
by nebolo potrebné zvážiť prerozdelenie kompetencií medzi viaceré rezorty – minimálne však 
o rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Práve rodina – a dieťa v nej žijúce – je najdôležitejšia 
a cieľom ranoporadenského pôsobenia nie je pomáhať len dieťaťu, ale komplexne celej rodine. 
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5  RODINA A DIEŤA SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 
 
V ostatných rokoch sa prístup k rodine s jednotlivcom so zrakovým postihnutím zmenil a je 
preň charakteristické rozšírenie záujmu výskumníkov o ďalších členov rodiny. V centre 
pozornosti už nie je iba dieťa s postihnutím, jeho vzťah s matkou, ale i otec, súrodenci a starí 
rodičia. Rodina je tu považovaná za dynamickú, interaktívnu jednotku, charakterizovanú 
vzájomnou závislosťou a reaktivitou. Čo ovplyvní jedného člena rodiny, ovplyvní všetkých. 
Preto sa postihnutie dieťaťa dotýka každého člena rodiny, všetci sa spätne podieľajú na 
spôsobe a priebehu adaptácie na postihnutie. Každá rodina je jedinečná, jej fungovanie 
ovplyvňuje množstvo faktorov - počet a vlastnosti jej členov, vzdelanie a zamestnanie rodičov, 
hodnoty, kultúrne tradície, náboženské presvedčenie a pod.  Rodina má viaceré funkcie, 
ktorými uspokojuje potreby svojich členov. Ako typické funkcie uvádza Turnbull ekonomickú, 
domácu a zdravotnú starostlivosť, rekreačnú, socializačnú, sebadefinujúcu, emočnú a 
vzdelávaciu (Selingman, Darlingová, 1997).   

5.1 Adaptácia rodiny na postihnutie dieťaťa v priebehu životného cyklu  
Každá rodina, či už rodina so zdravými deťmi alebo s dieťaťom so zrakovým postihnutím 
prechádza určitým vývinom. Mení sa pod vplyvom významných udalostí.  Prechody z jedného 
štádia do druhého prinášajú so sebou stres i napätie (Čechová, 2002). Vývoj v rodinách 
s dieťaťom s postihnutím má podľa Seligmana (in Prevendárová, 1998) štyri fázy: 

� obdobie, kedy sa rodina dozvie, že dieťa má viacnásobné postihnutie, 
� obdobie, kedy rodičia i odborníci pripravujú dieťa na život, stimulujú jeho vývin, 
� obdobie, kedy dieťa vstupuje do širšieho spoločenského prostredia (škola), 
� obdobie, kedy už dospelé dieťa žije so svojimi starnúcimi rodičmi alebo mimo rodiny.  

Rodičia pred narodením dieťaťa disponujú určitými vedomosťami, postojmi a očakávaniami, 
majú svoje predstavy o očakávanom dieťati i o sebe ako rodičovi. Väčšina rodín očakáva 
narodenie zdravého dieťaťa, v čom je podporovaná odbornou i laickou verejnosťou. Pocity 
bezmocnosti sa zvýraznia pri objavení sa problémov s dieťaťom. Stav neistoty a podozrievania 
môže byť stresujúcejší ako samotná zlá správa. 
Prvá reakcia rodiča na oznámenie diagnózy je zväčša negatívna, môže dôjsť k odmietnutiu 
dieťaťa. Po oznámení diagnózy je rodič v stave šoku, popierania. Prežívanie rodičov je tak 
charakterizované pocitmi bezmocnosti a nezmyselnosti. Niektoré prejavy detí môžu byť 
prekážkou pri vytváraní puta s rodičmi. U detí so zrakovým postihnutím je to najmä chýbajúci 
očný kontakt, deformácie tváre, nedostatočné odpovede detí na pokusy rodičov o zblíženie. U 
detí so zrakovým postihnutím by mal rodič pochopiť reč tela dieťaťa pri chýbajúcom očnom 
kontakte, potrebu zvýšenej stimulácie a podporovania orientácie dieťaťa na vonkajší svet. 
Výskumy potvrdili pozitívny vplyv sociálnej podpory, rodičovských skupín na vzťah rodiča 
k dieťaťu a ich vzájomnú interakciu.  
Obdobie po určení diagnózy (raný a predškolský vek) je procesom hľadania vhodnej pomoci a 
programov pre dieťa.  V poradenskej činnosti je preto dôležité, aby bolo zabezpečené 
priebežné poskytovanie potrebných informácií rodine, aby bolo dieťa zaradené do vhodného 
terapeutického  programu na minimalizovanie následkov postihnutia a rozvinutie jeho 
možností. Ak rodič v tomto období nezíska primeranú pomoc a podporu, stav bezmocnosti 
môže pretrvávať ďalej a mať negatívny dopad na dieťa. Pri nefungujúcich poradenských 
službách sa často stáva, že dieťa pri nástupe do školy zaostáva v mnohých oblastiach a v rodine 
sú upevnené nevhodné výchovné štýly.  
Zaškolením dieťaťa je jeho postihnutie definitívne zverejnené. V tomto období väčšina rodičov 
nájde odpovede na svoje otázky (diagnóza, vzdelávací program, sociálna podpora) a dosiahne 
normálny životný štýl (stav normalizácie). Znamená to návrat do zamestnania, dostatočné 
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finančné zdroje pre bežný život, obnovovanie sociálnych kontaktov vnútri i mimo rodinu, viac 
času na rekreáciu. Seligman a Darlingová (in: Čechová, 2002) považujú za najdôležitejšie pre 
dosiahnutie normálneho životného štýlu dostupnosť podporných zdrojov v prostredí. 
Dospievanie je všeobecne stresujúce obdobie. Ak je dospievajúci postihnutý, zvýraznia sa 
niektoré problémy, napr. zvýšená citlivosť na vonkajší vzhľad, potreba začleniť sa do 
rovesníckej skupiny, vyrovnať sa so závislosťou  na iných. Následky postihnutia sa prežívajú 
intenzívnejšie. Pristupujú problémy partnerstva, sexuality, sociálnych príležitostí mimo domu, 
bývania a zamestnania, finančného  zabezpečenia a dohľadu. U časti rodín sa môže stať 
pokračujúca závislosť dieťaťa  na rodine záťažou.  
Spôsob adaptácie rodiny na postihnutie dieťaťa závisí od množstva faktorov, ktoré sa 
navzájom ovplyvňujú. Preto výskumy týchto rodín nevedú k jednoduchým záverom. Vždy 
záleží na rodine, ako interpretuje daný stav a akú pomoc má k dispozícii. Traumatická udalosť 
môže byť výzvou pre obohatenie života rodiny a môže mať aj negatívny dopad na celú rodinu. 
Skôr ako hľadať patológiu v rodine, by sa mali riešiť praktické problémy, dôležité pre celú 
rodinu. Pretože niektoré problémy v rodine môžu byť podmienené skôr zlyhaním pomoci ako 
samotným postihnutím dieťaťa (Seligman, Darlingová,l997).   
 



 37 

6  VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH        

6.1 Náčrt starostlivosti o zrakovo postihnutých na Slovensku   
Starostlivosť o zrakovo postihnutých je potrebné chápať v historickom kontexte. Práve z tohto 
historického kontextu vychádza aj súčasná starostlivosť a tiež systém výchovno-vzdelávacích 
inštitúcií pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím.  
Dávno v histórii – v otrokárskej spoločnosti -  boli jednotlivci so zrakovým postihnutím 
spoločensky nežiaduci.  Najmä v Aténach, Sparte a v Ríme boli títo jednotlivci násilne 
likvidovaní.  
V stredoveku bolo množstvo ľudí so zrakovým postihnutím nútených zaobstarávať si svoje 
živobytie žobraním, spievaním, hudbou a zbieraním milodarov. Aj keď sa v tomto období ich 
osud trochu zmiernil, ešte stále napr. v Tibete a na Sumatre bolo ich usmrcovanie bežné.  
Čajka (1986) píše, že podobne to bolo aj v našich dejinách, keď dal napr. Svätopluk oslepiť 
Rastislava, Boleslav Chrabrý Boleslava III., byzantský vládca Basilios II dával oslepovať 
vojnových zajatcov, Saracéni oslepili 300 francúzskych bojovníkov, pre ktorých dal neskôr 
Ľudovít IX. postaviť prvý azyl, ktorý mal zaopatrovací charakter.  
O spoločenskú a kultúrnu budúcnosť nevidiacich a slabozrakých sa ako jeden z prvých začal 
zaujímať Francúz Valentin Haüy, ktorého považujeme za zakladateľa výchovnej starostlivosti 
a pedagogiky zrakovo postihnutých a tiež za najväčšiu osobnosť v histórii starostlivosti 
o nevidiacich.  
V Paríži založil prvú školu pre nevidiacich, vytvoril také prostriedky a prostredie, aby aj 
zrakovo postihnutí boli aj v dobe, v ktorej žil, gramotní, t.j. vedeli čítať a písať.  
Valentin Haüy sa narodil roku 1745 vo Francúzsku a stal sa uznávaným filológom. Ponižujúce 
vystúpenie smiešne oblečených slepcov z cirkevného útulku v reklame istej parížskej kaviarne 
ho priviedlo k hľadaniu prostriedkov na získanie väčšej dôstojnosti a osobnej nezávislosti 
zrakovo postihnutých. Najprv sám vychovával mimoriadne nadaného nevidiaceho chlapca, a 
keď získal podporu verejnosti, rozvinul skupinovú výchovu a vzdelávanie nevidiacich detí. 
Neskôr pomáhal organizovať výchovno-vzdelávacie aktivity aj v Prusku a Rusku. Od roku 
1946 sa deň narodenia Valentina Haüya, 13. november, pripomína ako Medzinárodný deň 
nevidiacich. 
Vznik ústavu v Paríži podnietil aj vznik ďalších ústavov v iných Európskych krajinách – vo 
Viedni (1804), v Liverpoole (1791), v Londýne (1800), v Edinburghu (1793), v Lisabone 
(1823), v Štokholme a Glasgowe(1806), v Miláne (1807), v Amsterdame (1808), v Zurychu 
(1809) atď. Devätnáste storočie tak pokojne môžeme nazvať epochou vzniku ústavov pre 
jednotlivcov so zrakovým postihnutím.  
Na našom území vznikol prvý ústav pre nevidiacich (Pražský súkromný ústav na výchovu 
a liečenie chudobných slepých detí) v roku 1807 v Prahe na Hradčanoch. Výchovnú osnovu 
ústavu podľa Čajku (1986)  vypracoval Alois Klár. V roku 1930 pribudla k ústavu materská 
škola pre nevidiacich.  
V roku 1832 založil Alois Klár, bývalý riaditeľ Hradčanského ústavu, nový ústav, ktorý po 
ňom dostal meno Klárov ústav. Tento ústav okrem zaopatrovacej funkcie plnil aj funkciu 
remeselnú.  
V roku 1910 vznikol v Prahe tretí ústav – Deylov ústav – z iniciatívy Jana Deyla.. 
V roku 1825 založil bývalý žiak riaditeľa viedenského ústavu J.V.Kleina - Ján Rafael Beitl  
prvý ústav pre nevidiacich v Bratislave. Po roku pôsobenia bol tento ústav preložený do 
Budapešti, kde sídli dodnes.  
Na Slovensku nevznikla od roku 1826 do roku 1913 nijaká inštitúcia pre zrakovo postihnutých.  
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Až v roku 1913 vznikol v Prešove remeselný ústav pre nevidiacich dospelých mužov, kde sa 
venovali košikárstvu a kefárstvu. Ústav bol v roku 1923 premiestnený do Levoče, kde sa 
pričlenil k Štátnemu ústavu pre slepcov, ktorý vznikol o rok skôr.  
V Európe sa na zvyšujúcom počte zrakovo postihnutých podieľali najmä vojnové udalosti. To 
ovplyvnilo celkový európsky vývin starostlivosti o zrakovo postihnutých.  
Štátny ústav pre slepcov v Levoči založil Adolf Fryc, ktorý bol súčasne aj jeho prvým 
riaditeľom. Je najstarším zariadením pre zrakovo postihnutých na Slovensku. Začalo sa v ňom 
vzdelávať prvých 9 chovancov - 5 dievčat a 4 chlapci vo veku 8-15 rokov. Vyučovanie 
prebiehalo podľa osnov ľudových škôl. V ústave pôsobili niekoľkí významní učitelia, napr.  
Ján Šoltés, Viliam Hrabovec, Štefan Oltváni - Novoveský, Anna Linhartová a iní.  
Dnes existuje v priestoroch bývalého ústavu pre slepcov v Levoči Základná škola internátna 
pre nevidiacich a slabozrakých, ktorá v sebe združuje Materskú školu pre zrakovo 
postihnutých, Základnú školu pre nevidiacich, Základnú školu pre slabozrakých, Špeciálnu 
školu pre zrakovo a viacnásobne postihnutých, Základnú umeleckú školu pre ZP a Špeciálno-
pedagogickú poradňu.  
Začiatky edukácie slabozrakých na Slovensku sa začali v tridsiatych rokoch v Levoči ako 
vyčlenené triedy zo školy pre nevidiacich. V roku 1953 sa tieto triedy presťahovali do 
Liptovského Jána, kde vznikla prvá škola pre slabozrakých. V roku 1961 bola v Bratislave 
dokončená výstavba novej budovy, do ktorej sa škola z Liptovského Jána presťahovala 
a existuje tam dodnes ako Základná školy internátna pre slabozrakých a nevidiacich. Prvým 
riaditeľom školy bol menovaný Ján Šoltés. Patril medzi najskúsenejších tyflopedagógov v 
Československu a v tom čase už 39 rokov pracoval so zrakovo postihnutými žiakmi. Do 
funkcie zástupcu riaditeľa bol menovaný Pavol Bohunský, neskôr Jozef Stajník. Výchovnú 
činnosť v internáte riadil p. Dubík, neskôr p. Boroš. Táto škola v sebe združuje  Základnú 
školu internátnu pre slabozrakých , Základnú školu internátnu pre nevidiacich, Špeciálnu 
základnú školu internátnu pre slabozrakých, Špeciálnu základnú školu internátnu pre 
nevidiacich, Základnú umeleckú školu pre zrakovo postihnutých, a Špeciálno-pedagogickú 
poradňu.   

6.2  Podmienky integrácie a edukačné stratégie u jednotlivcov so zrakovým postihnutím 
 
Integrácia zrakovo postihnutých študentov do škôl bežného typu nielen predpokladá, ale 
i nutne vyžaduje vytvorenie vhodných podmienok, ktoré zohľadňujú možnosti rozvoja ich 
psychických a fyzických vlastností, vedomostí, zručností, schopností, sociálnej adaptability 
a tiež potrieb a záujmov. Minimalizáciu handicapu môžeme úspešne vyrovnávať pomocou 
špeciálnych kompenzačných prostriedkov, upravením pracovného prostredia študenta, nižším 
počtom študentov v triede, erudovanosťou pedagóga, primeranými metódami a formami práce 
a pod. Podľa Schmidtovej (2006) ide v podstate o zabezpečenie materiálneho servisu 
a prispôsobovanie  pracovného prostredia študentovi s postihnutím. Škola, ktorá je ochotná 
prijať študenta s postihnutím by mala zabezpečiť základné požiadavky a podmienky. Je 
potrebné zabezpečiť špeciálne kompenzačné pomôcky a zariadenia, ktoré sú nevyhnutne 
potrebné pre študenta, najmä k jeho úspešnej účasti na edukačnom procese. Hlavne špeciálne 
upravený stôl, špeciálne učebnice alebo špeciálne upravené učebné materiály, osvetlenie, 
líniové označenia, zvukové označenia a pod. Škola by mala disponovať odborne pripraveným 
pedagógom, ktorý ovláda špeciálno-pedagogické, rehabilitačné, reedukačné, kompenzačné 
a didaktické metódy a postupy. Mali by sa odstrániť architektonické bariéry v budove školy 
a prispôsobiť prostredie školy a blízkeho okolia handicapu študenta. Tiež je potrebné 
zabezpečiť individuálny prístup pedagóga k študentovi, najmä pri výklade učiva, pri 
preverovaní a hodnotení jeho vedomostí a pri príprave študijných materiálov. Pedagógovia 
vyučujúci v bežných triedach, ktorí majú alebo plánujú mať vo svojej triede študentov 
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s poruchami zraku potrebujú praktické informácie, aby dokázali pomôcť pri účinných 
adaptáciách. Mnoho pedagógov nikdy nemalo vo svojej triede študenta s poruchou zraku. Aby 
bol pedagóg pripravený reagovať na otázky a problémy týkajúce sa zrakového postihnutia 
a problémov s ním súvisiacich v rámci edukačného programu, musí poznať niekoľko stratégií, 
ktoré mu môžu pomôcť problémy zvládnuť rýchlejšie, jednoduchšie  a efektívnejšie. Každý 
pedagóg študenta so zrakovým postihnutím by mal mať informácie o vizuálnom stave študenta 
a charaktere jeho postihnutia (funkčnosť zraku a možnosť jeho použitia), o vplyve jeho 
vizuálneho stavu na jeho vizuálnu funkčnosť (citlivosť na svetlo, rozpoznávanie farieb, veľkosť 
písma...), o ostrosti videnia študenta, o používaní špeciálneho vybavenia a kompenzačných 
pomôcok (počítač, zariadenie pre písanie bodovým písmom, diktafón a iné), o postupoch, ktoré 
môže študent využívať v rámci svojej práce (aký má systém zaznamenávania si poznámok, 
ktorý typ pamäte prevažuje, nároky na pomoc a pod.), o metódach edukácie, o očakávaniach 
študentov v procese edukácie, o potrebe predĺženia akademického učebného času, ktorý bude 
študent so zrakovým postihnutím určite potrebovať na zvládnutie a dokončenie zadanej úlohy, 
o potrebe verbalizovať svoje konanie a potrebe vysvetliť činnosti a prácu pri tabuli 
podrobnejšie a v jasných konkrétnych krokoch, o príprave  a prispôsobovaní materiálov pre 
študentov so zrakovým postihnutím, o úprave prostredia pre študenta, o úprave a modifikácii 
používaných pomôcok v rámci edukačného procesu a prípadne disponovať zoznamom 
inštitúcií, ktoré môžu v prípade potreby poskytnúť pomoc (CŠPP, CPPP, ÚNSS, CETIS, 
TYFLOCOMP, PCZP a pod.). Skôr než pedagóg začne pracovať so študentmi so zrakovým 
postihnutím, mali by o nich vedieť niekoľko dôležitých faktov. Študent so zrakovým 
postihnutím sa od ostatných študentov nelíši. V prvom rade je to študent, až potom je zrakovo 
postihnutý. Má rovnaké potreby a pocity ako vidiaci študenti. Pokojne môžeme používať slová 
vidieť, pozerať, pozorovať a pod. Sú rovnako súčasťou slovníka študenta ako aj pedagóga. 
Hoci študent nemôže používať zrak aby videl alebo aby sa pozrel, tie slová majú aj tak pre 
neho zmysel. Tak isto sa môžu používať slová ako „dovidenia“ a pod. Žiaci a študenti 
prichádzajú do školy/triedy približne vo veku 7-8 rokov (prípadne 14-15 rokov). V tomto veku 
už majú zvládnuté základné prvky priestorovej orientácie a mobility, takže nie je potrebné 
obávať sa, že si ublížia, keď sa budú pohybovať po triede, resp. po škole. Ak chce pedagóg 
komunikovať so študentom so zrakovým postihnutím, je potrebné ho osloviť menom aby 
vedel, že komunikácia je smerovaná k nemu. Ak je v triede viac študentov s rovnakým menom, 
je potrebné vyhnúť sa osloveniu napr. Martin nevidiaci. Je to pejoratívne a urážlivé. Je vhodné 
zvoliť spôsob oslovenia menom a priezviskom. Pri komunikácii so žiakom/študentom so ZP 
nemusíte kričať. To že nevidí neznamená, že aj nepočuje. Chýba mu zrak, nie sluch.  
Nie je pravda, že nevidiaci študenti majú lepšie vyvinuté ostatné zmysly – sluch, hmat, čuch, 
chuť ako vidiaci študenti. Nevidiaci študenti nemajú lepšie vyvinuté ostatné zmysly, iba sa na 
tieto zmysly viac spoliehajú a viac ich používajú ako vidiaci študenti. Preto ich majú 
„vycvičenejšie“.  Nie je to však automatické. Nevidiaci študenti musia viac precvičovať 
schopnosť používať ostatné zmysly efektívnejšie. Mať v triede nevidiaceho študenta môže byť 
pre všetkých užitočné. Učí sa nielen študent od učiteľov a svojich vidiacich spolužiakov, ale aj 
učiteľ a spolužiaci od neho. Slepoty sa netreba báť a zrakovo postihnutí ľudia môžu byť tak 
isto prospešní, užitoční a šikovní ako vidiaci. Ako bude študent čítať a písať závisí od stupňa 
jeho videnia. Niektorí slabozrakí študenti vedia čítať a písať so zväčšeným písmom. Iní, ktorí 
sú celkom nevidiaci budú na čítanie a písanie používať braillovské znaky. Je to špeciálna 
sústava hmatom čitateľných bodiek, ktoré nevidiaci cíti prstami. Ak bude v triede nevidiaci 
študent je potrebné a prospešné, aby pedagóg ovládal Braillovo písmo kvôli kontrole zadaných 
úloh a tiež kvôli rozvoju písomnej komunikácie a písomného prejavu žiaka/študenta. Niekedy 
sa ako alternatíva používa ústny spôsob skúšania a preverovania vedomostí študenta, avšak ako 
stála forma to nie je postačujúce. Aby slabozraký študent vedel prečítať to, čo učiteľ napíše na 
tabuľu, je potrebné mu dovoliť kedykoľvek vstať a podísť k tabuli, aby si mohol text prečítať 
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alebo skontrolovať. Prípadne je vhodné posadiť ho v triede do predných lavíc, aby nevyrušoval 
ostatných študentov. Inou možnosťou je príprava učebnej látky v elektronickej forme a jej 
prezentácia napr. v Power Pointe. Takto je učebná látka dostupná všetkým študentom a jej 
výhody spočívajú v možnosti prispôsobenia veľkosti písma podľa potreby a osvetlenia 
v miestnosti. Ak sa v triede nachádza nevidiaci žiak, všetko to, čo sa píše na tabuľu, je 
potrebné verbalizovať slovne, prípadne to viackrát zopakovať. Ďalšou možnosťou je určenie 
pomocníka z radov vidiacich študentov, ktorý bude nevidiacemu študentovi potichu  čítať text 
napísaný na tabuli. Ďalej je potrebné striedať zrakovú prácu s iným typom činnosti, napr. 
s počúvaním alebo zapojením ostatných zmyslov. Tým sa dostatočne predíde poškodeniu alebo 
preťaženiu zraku.  Ak musí študent držať knihu blízko pred očami, aby lepšie videl na tlač, 
nechajte ho. Jeho zraku to neublíži. Pre zrakovo postihnutého študenta by mali pri hodnotení a 
klasifikovaní platiť rovnaké pravidlá, ako pre ostatných študentov v triede. Študent by mal byť 
hodnotený podľa kvality svojej práce rovnako ako iní študenti. Študent so ZP teda potrebuje 
vhodné prostredie, alternatívne metódy a formy práce, ale nie znižovanie  požiadaviek 
a nárokov na učebnú látku.  

 6.3  Všeobecné edukačné stratégie 
� dokonale sa oboznámte s diagnózou a prognózou študenta 
� ak je to potrebné, vypracujte na základe komplexnej diagnózy (t.j. lekárskej, 

psychologickej a špeciálno-pedagogickej) individuálny vzdelávací program, zabezpečte 
vhodné materiálne vybavenie  edukačného procesu 

� pre slabozrakých používajte zväčšené kópie distribuovaných textov 
� nezabudnite, že keď zväčšujete texty na kopírovacom stroji, musíte jasne chápať 

individuálne vizuálne požiadavky študenta, aby ste vyprodukovali takú veľkosť písmen, 
ktorá je pre neho vhodná 

� študenti s poruchami zraku musia byť schopní používať tieto texty podľa možnosti čo 
najviac nezávisle 

� zabezpečte, aby bol zasadací poriadok v triede zostavený tak, aby študenti boli 
integrálnou súčasťou triedy a aby boli študenti s poruchami zraku umiestnení tam, kde 
môžu optimálne využívať svoj zrak a optické pomôcky 

� pri používaní názorných pomôcok, písaní na tabuľu, premietaní a pod. obšírne opíšte 
znázornený predmet alebo dej a verbalizujte ho 

� študenti so zrakovým postihnutím by mali mať v triede špeciálny pracovný stôl 
s lokálnym osvetlením 

� sedenie slabozrakého študenta by malo byť situované vpredu v strede pred tabuľou. 
Študent by mal mať možnosť kedykoľvek podísť k tabuli, k pomôcke, k mape, obrazu 
a pod. a zblízka si daný „dokument“ prezrieť. V prípade iných požiadaviek je vhodné 
jeho miesto prediskutovať s ním hneď po nástupe do školy.  

� mali by ste  priebežne hovoriť všetko, čo píšete na tabuľu, slovne komentovať 
prezentáciu ostatných prejavov a symbolov (premietanie, mimika, gestá). 

� umožnite študentovi so zrakovým postihnutím písať tak, aby si mohol napísané sám 
prečítať 

� zväčšujte objekty – využívajte knihy so zväčšeným písmom, vyrábajte odkazy 
a označenia vo zväčšenom písme, používajte lupy, prikladajte objekty bližšie, veci 
ukladajte do políc vo výške očí 

� zlepšite osvetlenie – kontrolujte intenzitu slnečného svetla, využívajte žalúzie alebo 
rolety, používajte vypínače s kontrolou množstva svetla, používajte koberec namiesto 
lesklej voskovanej podlahy, kontrolujte dopad slnečného svetla, otestujte jednotlivé 
druhy osvetlenia (žiarovkové, žiarivkové, lokálne, kombinácie) 

� využite ostrý kontrast (tmavé predmety na svetlom pozadí a naopak) 
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� používajte jasné a čisté farby – jasnú červenú, žltú alebo oranžovú, označte dvere 
jasnou žltou alebo červenou farbou, bielu alebo jasnú žltú je ľahšie vidieť na čiernom 
podklade, používajte červený podklad pri svetlých alebo bielych pomôckach, 
nepoužívajte ružové a modré pastely – najmä nie na svetlom pozadí 

� zjednodušte prostredie, odstráňte nadbytočné predmety a detaily 
� zväčšite predmety a detaily (zväčšovaním, približovaním) 
� ak nahrávate zadania alebo výklad na diktafón nezabudnite, že sluchová zručnosť 

vašich študentov musí byť taká, že dokážu z materiálov na páske vyťažiť 
� zabezpečte, aby čísla stránok v slepeckom písme alebo vo zväčšovanej čiernotlači 

zodpovedali číslam stránok textov v bežnej veľkosti 
� prideľte študentovi so zrakovým postihnutím zodpovedného spolužiaka, ktorý mu bude 

pomáhať s prácami, ktoré nie sú napísané Braillovým písmom alebo pri konkretizovaní 
vami zadaných úloh 

� pri výučbe hovorte  dostatočne nahlas, jasne a zrozumiteľne artikulujte, buďte  obrátení 
tvárou k triede 

� v prípade požiadavky študenta umožnite (dovoľte) nahrávanie výkladu na diktafón 
� buďte flexibilní v zadávaní úloh (dajte možnosť alternatívnych úloh pri práci 

s obrázkami a pod.)  
� umožnite alternatívnu formu skúšky, ak je to možné, nahraďte písomnú skúšku ústnou 

alebo podľa požiadavky študenta 
� dohodnite si so študentom vopred termín a formu skúšky, rešpektujte ním navrhovanú 

formu skúšky 
� predĺžte čas na prípravu, resp. na vypracovanie odpovedí podľa potreby až na 

dvojnásobok. 
� zrakovú informáciu nahrádzajte vždy hlasovou alebo zvukovou informáciou a to aj 

vtedy, ak nehovoríte priamo s nevidiacim. Upozornite ho, že odchádzate alebo ste práve 
vošli dnu. 

� každá vec má mať svoje stabilné miesto. Nepremiestňujte bez vedomia nevidiaceho 
študenta jeho osobné veci, ani tie, ktoré práve používa alebo ich na chvíľu odložil. 

� veci nevidiaceho študenta vždy nechávajte upratovať jeho samého alebo mu pri tom 
pomôžte.  

� spoločné veci dávajte na svoje miesto a pri potrebe umiestniť ich inak to nezabudnite 
povedať nevidiacemu študentovi.  

� nenechávajte pootvorené dvere do miestnosti, alebo dvere na skrinkách a pod. a vetrajte 
(ak je to možné) len na vetračku, aby nevidiaci nenarazil do otvoreného okna 

� nenechávajte odsunuté stoličky od stola alebo iné predmety vo voľnom priestranstve, 
kadiaľ nevidiaci chodí. 

� sledujte pohyb nevidiaceho a v prípade kolízie alebo nebezpečenstva ho vhodne oslovte 
alebo upozornite.  

� pomôžte nevidiacemu študentovi alebo pomoc ponúknite, aj keď vás sám o pomoc 
nepožiada.  

� prečítajte nevidiacemu list, článok alebo iný text, pokiaľ vás o to požiada. Nerobte 
výber čítaného textu sami, ale ponechajte ho na nevidiacom. Sám si určí, čo chce a čo 
nie.  

� buďte trpezliví a neponáhľajte sa. Bez kontroly zrakom ide všetko oveľa pomalšie. 
� všetky techniky a prístupy sa môžu líšiť podľa individuálnych potrieb a zvykov 

nevidiaceho.  
� dbajte na prijateľné akustické prostredie (eliminácia hluku, ruchu, šumov a iných  

zvukov).  
� pomáhajte odstraňovať nebezpečné prekážky a bariéry pre nevidiacich. 
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� dovoľte študentom usporiadať si svoje prostredie (stôl, lavicu) podľa vlastných potrieb, 
aby mali postačujúci priestor pre používanie svojich špeciálnych kníh a vybavenia 

� komunikujte s rodinou študenta a pokiaľ je to možné, zapojte rodičov do niektorých 
konkrétnych úloh. Vysvetlite im význam a zmysel ich pomoci a ponúknite možnosti, 
ktoré sa otvoria ich dieťaťu 

� umožnite študentovi so zrakovým postihnutím zapájať sa do triedneho diania a dajte 
mu možnosť predviesť svoje vedomosti a uznať ho spolužiakmi ako rovnocenného 

� študenti so zrakovým postihnutím nesmú byť oslobodení od skúšok, nesmie sa im 
redukovať objem požadovaného učiva a nesmie sa znižovať úroveň výučby kvôli 
zrakovému postihnutiu. Je potrebné prispôsobiť metódy, formy, prostriedky 
a organizáciu práce.  

� umožnite študentovi so zrakovým postihnutím používať kompenzačnú techniku 
� každý študent by mal byť v škole dokonale oboznámený s priestormi, v ktorých sa 

pohybuje.  
� umožnite študentovi so zrakovým postihnutím stať sa rovnoprávnym a plnohodnotným 
členom triedneho a školského kolektívu 

� podporujte spoluprácu študenta so zrakovým postihnutím s ostatnými študentmi 
v triede a v škole a podnecujte ich k tomu, aby si vzájomne pomáhali 

� v kontakte so zrakovo postihnutým sa správajte prirodzene, nič by nemalo byť kŕčovité 
a násilné. 

� vyvarujte sa prejavov prehnaného súcitu k zrakovo postihnutému a pomáhajte aktívne 
tam, kde je to potrebné. 

� rozvíjajte  komunikačné schopnosti a zručnosti študenta 
� náležitú pozornosť venuje problematike kompenzácie a reedukácie zraku 
� neznižuje nároky a nevytvárajte podmienky pre uplatňovanie neopodstatnených úľav v 

práci študenta so zrakovým postihnutím 
� veďte  študenta k aktívnemu prekonávaniu ťažkostí a prekážok, ktoré vyplývajú zo 

zrakového postihnutia zabezpečujte a koordinujte špeciálno-pedagogickú pomoc 
študentovi so zrakovým postihnutím. 

6.4 Pedagogická pomoc žiakovi/študentovi so zrakovým postihnutím 
Pedagóg by mal byť na prácu so študentom so zrakovým postihnutím vopred pripravený. Táto 
príprava nie je jednoduchá. Pedagógovia pôsobiaci na bežných školách nie sú v graduálnej 
vysokoškolskej príprave pripravovaní na prácu s akokoľvek postihnutými študentmi.  Príprava 
na vyučovanie, ktorej súčasťou je aj študent so zrakovým postihnutím, nesie so sebou veľa 
problémov a pedagóg musí riešiť množstvo úloh z rôznych oblastí. V nasledujúcich riadkoch 
predkladáme  niektoré z oblastí, o ktorých si myslíme, že sú z pedagogického hľadiska  veľmi 
dôležité: 

� Spolupráca so špeciálnym pedagógom pri príprave na edukačný proces. Najmä 
v začiatkoch je táto spolupráca nevyhnutná.  Odporúčame tiež samostatnú prípravu za 
pomoci špeciálno-pedagogickej literatúry a metodických materiálov, ktoré vydávajú 
metodické centrá, resp. špeciálno-pedagogické poradne pre zrakovo postihnutých. 

� Zapojenie študenta so zrakovým postihnutím do všetkých školských aktivít. 
� Komunikácia  so študentom so zrakovým postihnutím. Pedagóg by sa mal vyhnúť 

niektorým druhom nonverbálnej komunikácie (gesto rukou, kývnutie hlavou na súhlas 
alebo nesúhlas a pod.), pretože študent so zrakovým postihnutím neregistruje tieto 
pokyny a nereaguje na ne.  

� Pracovný priestor. Študent by mal mať špeciálny stôl, ktorý sa dá ľahko posúvať na 
vhodné miesto s lokálnym osvetlením a dostatkom priestoru pre špeciálne pomôcky 
a učebnice. 
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� Pohyb zrakovo postihnutého v triede. Musíme naučiť študenta so zrakovým 
postihnutím bezpečne sa pohybovať v triede a v škole. S týmto výcvikom môže pomôcť 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá má svoje krajské strediská v každom 
krajskom meste na Slovensku.  

� Učebnice. Najvhodnejšie sú učebnice so zväčšeným písmom, pre nevidiacich písané 
v Braillovom písme. Takéto učebnice na bežných školách nemáme a učebnice zo 
špeciálnych škôl vzhľadom na učebné osnovy sú nevyhovujúce. Odporúčame, aby 
pedagóg vybral z bežných učebníc základné učivo, toto dal zväčšiť, resp. vybrané texty 
scannerom nasnímať a pomocou PC vytlačiť vo zväčšenej forme, resp. v reliéfno-
bodovom písme. Pri tejto práci je potrebné dávať pozor na kvalitu písma a hlavne na 
medzery medzi slovami a riadkami.  

� Zadávanie úloh. Školské a domáce úlohy musí pedagóg študentovi so zrakovým 
postihnutím zadať v dostatočnom predstihu. Pri písomných úlohách totiž potrebuje viac 
času na ich vypracovanie (predĺženie času od 50% do 100%).  Úlohy by mali byť 
diferencované a záťaž pri ich vypracovávaní postupná. Pri preverovaní vedomostí je 
potrebné dohodnúť sa vopred na najvhodnejšej alternatíve. 

� V mimoškolských a mimotriednych aktivitách musí pedagóg vo zvýšenej miere dbať 
na bezpečnosť žiaka/študenta so zrakovým postihnutím.  

 

6.5 Všeobecné odporúčania pre prácu pedagóga s jednotlivcom  so zrakovým postihnutím 
v edukačnom procese 
V edukačnom procese by mal pedagóg zohľadňovať špecifiká a špecifické potreby študenta so 
zrakovým postihnutím, a to najmä absenciu, neúplnosť, prípadne skreslenie zrakových 
vnemov, absenciu, neúplnosť, resp. skreslenie zrakových predstáv, zhoršenú kvalitu 
analyticko-syntetickej činnosti spätú s horšou rozlišovacou schopnosťou, zníženú mieru 
koncentrácie pozornosti, potrebu individuálneho pracovného tempa, poruchy vnímania 
priestoru, poruchy, resp. nedostatočnú úroveň čítania a písania, poruchy vizuálno-motorickej 
koordinácie, poruchy farebného videnia, obmedzenia súvislej zrakovej práce, obmedzenia v 
pohybe a fyzickej námahe, skorú unaviteľnosť, neprimerané emocionálne reakcie, neadekvátnu 
mimiku a gestikuláciu, narušenie sociálnych vzťahov. Pre úspešnú realizáciu edukačného 
procesu je potrebné zvládnuť ho najmä po metodickej stránke. Preto je vhodné v potrebnej 
miere využívať špeciálne metodiky. Tak isto je potrebné zabezpečiť prispôsobenie textu a 
grafického materiálu potrebám študenta so zrakovým postihnutím tak po obsahovej stránke 
(napr. nie je vhodné, aby nevidiaci študent pracoval na úlohe, ktorá predpokladá vizuálnu 
skúsenosť), ako aj po stránke technického spracovania ( prepis textu do bodového písma, 
zväčšenie, zvýraznenie, zvuková nahrávka a ďalšie potrebné úpravy textu, máp, ilustrácií a 
pod.). Je potrebné dôsledne dodržiavať požiadavku konkretizácie preberaného učiva a usilovať 
sa o komplexné využitie všetkých  zmyslov študenta so zrakovým postihnutím.  Dôležité je 
rešpektovať jeho individuálne pracovné tempo a pristupovať k nemu prísne individuálne.  
 

6.6 Individuálne edukačné programy pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím 
Edukácia jednotlivcov so zrakovým postihnutím prebieha štandardne v školských inštitúciách 
podľa veku jednotlivca – od materských škôl, cez základné a stredné školy až  po vysoké 
školy. Ak sú deti postihnuté natoľko, že nezvládajú učivo s ostatnými spolužiakmi, alebo majú  
výrazné špecifické potreby vyplývajúce so zrakového alebo pridruženého postihnutia (napr. 
predĺženie času a pod.), môžeme pre ne vypracovať individuálne výchovno-vzdelávacie 
programy (IVVP), respektíve individuálne edukačné programy (IEP).  
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IVVP je program, ktorý nadväzuje na reálne schopnosti a možnosti dieťaťa, pričom rešpektuje 
jeho aktuálnu vývinovú úroveň, osobitosti, špecifiká a jeho celkový stav. Cieľom každého 
individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu  pre jednotlivcov so ZP by mal byť rozvoj 
ich komplexného špecifického potenciálu, to znamená zabezpečenie špeciálneho programu 
s ohľadom na potreby, schopnosti, záujmy, predchádzajúci výkon a súčasnú funkčnú úroveň 
zrakovo postihnutých jednotlivcov.  
IVVP by mal zahŕňať tieto oblasti osobnosti  dieťaťa: 

� sociálno-emocionálny a vôľový rozvoj, 
� motorický rozvoj, 
� kognitívno-pojmový rozvoj, 
� percepčný rozvoj, 
� rozvoj komunikácie, 
� rozvoj orientácie a mobility, 
� rozvoj sebaobslužných návykov ai. 

Plánovanie, tvorba, realizácia a kontrola IVVP zameraných na rozvoj jednotlivcov so 
zrakovým postihnutím je náročný proces, ktorý si vyžaduje splnenie niekoľkých základných 
podmienok:  
Prijateľné a vyhovujúce prostredie.  Keď je zrakovo postihnutý rušený svetlom, zvukmi, 
ľuďmi a inými rušivými vplyvmi, proces rozvoja sa spomaľuje a stáva sa náročnejším.  
Materiál . Odborníci sa veľakrát sťažujú, že je náročné uskutočňovať program kvôli nedostatku 
vhodného materiálu. Na vhodné materiály sa pritom pozerajú ako na nákladné pomôcky alebo 
hračky. Pritom však najvhodnejší materiál pochádza z denného prostredia, ako sú jedlo, 
špongie, drôtenky, handričky, hračky, prírodný materiál ai.  Pedagóg by mal byť tvorivý a 
prispôsobivý pri používaní čo najviac prirodzených každodenných predmetov.  
Rozvrh.  Denný rozvrh aktivít sa často stáva náročným v prípade, že jednotlivec so zrakovým 
postihnutím navštevuje aj iných odborníkov a špecialistov. V tomto prípade je potrebné dieťa 
dobre poznať, mať o ňom čo najviac informácií a činnosti plánovať na čas, kedy je dieťa 
najviac aktívne a pozorné.  
Spolupráca a podpora. Vzájomná spolupráca rodičov, pedagógov a ďalších odborníkov 
poskytuje  zrakovo postihnutému jednotlivcovi efektívny základ pre integrované učenie sa a 
celkový rozvoj.  
Medicínske informácie. Tieto informácie by mali byť dostupné každému odborníkovi, ktorý 
so zrakovo postihnutým pracuje. Informácie o povahe a následkoch patológie zraku, ostatné 
handicapujúce podmienky a spôsob liečby, prípadne informácie o liekoch sú integrálnou 
súčasťou efektívneho plánovania a uplatňovania programu.  
Motivácia. Motivovať postihnuté dieťa je často náročná a frustrujúca úloha. Dosiahnutie 
reakcie na motiváciu je proces pomalý a systematický. Pozorné sledovanie a pokusy 
s materiálmi, polohami a metódami komunikácie umožňujú nájsť efektívny systém na úspešnú 
motiváciu.  
Všetky činnosti, ktoré pre zrakovo postihnutého plánujeme by mali byť  primerané jeho 
funkčnej úrovni a veku, mali by  viesť k dosiahnutiu cieľov, mali by nútiť jednotlivca  
k riešeniu problémových situácií, musia ho  podporovať v komunikácii a viesť ho k využitiu 
zvyškov zraku, tiež by mali zohľadňovať vývinové a špecifické osobitosti zrakovo 
postihnutého, musia ho  aktivizovať, stimulovať a podporovať jeho aktivitu. 
Z časového hľadiska môžeme IVVP rozdeliť na dlhodobé a krátkodobé. Pojem času je v tomto 
prípade relatívny, pretože rozvoj možností každého ťažko zrakovo postihnutého je prísne 
špecifický a trvá rôzne dlho. Preto je namieste názov „individuálny“. To, čo z hľadiska jedného 
dieťaťa považujeme za krátkodobé, môže byť pre iné dieťa dlhodobá záležitosť. Je potrebné 
posúdiť a zvážiť možnosti a potreby jednotlivca a na základe týchto faktov  a informácií 
vypracovať plán, ktorý mu bude vyhovovať.  
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Pri zostavovaní IVVP  je potrebné klásť dôraz na to:  
KTO  – kto zabezpečí vyšetrenie dieťaťa, základnú diagnostiku, potrebnú ako podklad pre 
vypracovanie programu, aký tím sa stretne pri vypracovávaní programu, kto bude zodpovedný 
a za ktoré úlohy, kto bude kontrolovať a hodnotiť plnenie cieľov a úloh z programu. 
KEDY  – kedy sa budú plniť jednotlivé úlohy, kedy sa budú odborníci stretávať s dieťaťom, 
kedy bude zabezpečená kontrola a spätná väzba, kedy je najvhodnejší čas na prácu s dieťaťom, 
kedy bude vyhradený čas na prácu s rodičmi a s rodinou, v ktorej dieťa žije ai. 
ČO – čo konkrétne a aké činnosti a úlohy bude dieťa plniť, čo bude obsahom programu, na čo 
je potrebné sa zamerať.  
KDE  – je dôležité určiť miesto, kde bude práca s dieťaťom realizovaná. Je dôležité zvážiť, či 
dieťaťu viac vyhovuje prirodzené rodinné prostredie, alebo dieťa bude dochádzať ambulantne 
na stretnutia. Miesto je dôležitým bodom v úspešnom plnení činností programu 
AKO  – akým spôsobom budú realizované jednotlivé činnosti, či dieťa bude pracovať 
samostatne, alebo bude potrebovať pomoc odborníkov, ako často sa budú činnosti meniť, ako 
budú zabezpečené materiálne prostriedky ai.  
Samotné spracovanie IVVP si môže vyžadovať rôzne postupy. Pri príprave IVVP  je vhodné 
najprv si stanoviť priority z pohľadu dieťaťa, jeho zákonných zástupcov a ich poradie. Potom 
sa vymedzia všeobecné dlhodobé ciele, ktoré sa rozpracujú na ciele konkrétne, špecifické a 
krátkodobé. Okrem toho sa určia metódy a formy práce a na záver sa stanoví, akým spôsobom 
(metódami) sa bude monitorovať pokrok dieťaťa. V každej oblasti by mali byť presne 
stanovené ciele, ku ktorým sa chceme dopracovať. Avšak nemali by sa objavovať izolovane, 
ale vo vzájomnej súčinnosti a previazanosti. Okrem krátkodobých cieľov by sme mali myslieť 
aj na dlhodobé ciele. Pri formulácii cieľov by sme si mali klásť otázky – ako čo najviac 
pomôcť dieťaťu a ako mu umožniť nájsť si najefektívnejší štýl učenia, ktorý bude akceptovať 
jeho postihnutie. Medzi všeobecné ciele môžeme napríklad zaradiť rozvoj dieťaťa vo všetkých 
jeho oblastiach, klásť dôraz na špecifiká dieťaťa a jeho potreby, rešpektovať aj potreby rodiny, 
brať do úvahy aj spoločenské normy, určiť kontrolu úloh a plnenia cieľov. V samotnom 
procese tvorby IVVP majú nezastupiteľnú úlohu rodičia. Odborníci by pri určovaní cieľov 
edukácie a rozvoja dieťaťa mali vychádzať nielen z potrieb dieťaťa, ale aj z rodičovských 
požiadaviek. Aj keď sa tieto požiadavky môžu na prvý pohľad z čisto profesionálneho hľadiska 
zdať zbytočné, berú sa do úvahy potreby celej rodiny, spolunažívanie dieťaťa s ostatnými 
členmi domácnosti a z tohto hľadiska činnosti môžu byť napokon pre dieťa naozaj prínosom. 
Program by mal zohľadňovať ašpirácie rodičov, súčasné a budúce zdroje pomoci 
prostredníctvom rôznych spoločenských skupín a lekárske prognózy týkajúce sa ďalšieho 
vývinu dieťaťa so zrakovým postihnutím. Nevyhnutnou súčasťou každého IVVP je jeho 
priebežné hodnotenie. Výsledný IVVP je teda súhrnom predstáv odborníkov a tiež aj rodičov. 
Vzájomným rešpektovaním potrieb a predstáv odborníkov a rodičov sa zabezpečuje pre dieťa 
optimálne prostredie, v ktorom je predpoklad jednotného prístupu, ktorý je najmä pre dieťa  
s postihnutím tak dôležitý. Aby bola realizácia programu maximálne efektívna, je nevyhnutná 
interdisciplinárna tímová spolupráca.  Rodičia pritom tvoria jeden z najdôležitejších zdrojov 
tímu. Majú jedinečný pohľad a hlboký vplyv na učenie dieťaťa. Podpora účasti rodičov a 
rodiny zabezpečí uskutočňovanie programu doma, kde má dieťa najlepšie šance uspieť. Všetci 
odborníci môžu prispieť svojimi skúsenosťami k efektívnejšiemu a komfortnejšiemu rozvoju 
dieťaťa. Je však potrebné, aby si tím odborníkov stanovil frekvenciu schádzania sa a 
systematicky hodnotil pokroky dieťaťa, dosiahnuté ciele ako aj úlohy, ktoré je potrebné splniť. 
Len tak  môže dieťa napredovať a rozvíjať sa po všetkých stránkach oveľa rýchlejšie a 
efektívnejšie. 
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6.7 Inštitucionalizácia ZP 
 
Podľa Vašeka (1996) sa komplexná rehabilitačná starostlivosť o jednotlivcov so ŠVVP 
uskutočňuje v sústave inštitúcií, ktoré v rozdielnej miere a forme zabezpečujú starostlivosť 
v jednotlivých zložkách rehabilitácie: 

� výchovno-vzdelávacej 
� liečebno-preventívnej 
� sociálnej. 

V našej publikácii sa budeme venovať najmä výchovno-vzdelávacím zariadeniam pre 
jednotlivcov so zrakovým postihnutím. 
 

6.7.1 Edukačné inštitúcie pre zrakovo postihnutých 
 
Sústava materských škôl pre deti so zrakovým postihnutím 
Predškolská výchova v školských zariadeniach typu materských škôl tvorí i v súčasnosti jednu 
z dôležitých a významných zložiek výchovno-vzdelávacieho systému Slovenskej republiky  a 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Inštitucionálna predškolská 
výchova detí predškolského veku so ZP na Slovensku sa realizuje v materských školách pre 
zrakovo postihnutých, integrovane v špeciálnych triedach  bežných materských škôl alebo 
formou individuálnej integrácie.  
Materské školy zohrávajú špecifickú úlohu v procese vzdelávania intaktných detí, ako aj detí 
so zrakovým postihnutím. Jedným z najdôležitejších cieľov výchovy a vzdelávania zrakovo 
postihnutých detí je ich čiastočná alebo úplná samostatnosť pri vyrovnávaní sa s bežnými ale 
i so zložitejšími životnými situáciami. Dôraz je kladený na rozvíjanie zrakových schopností 
dieťaťa so zrakovým postihnutím, rozvoj špecifických zručností (rozvoj zrakových funkcií, 
rozvoj sluchového vnímania, rozvoj hmatového vnímania, rozvoj čuchu a chuti, rozvoj reči, 
rozvoj estetického vnímania, rozvoj orientácie v priestore a samostatného pohybu, rozvoj 
sebaobslužných aktivít), ako aj na rozvíjanie kompenzačných mechanizmov.   
Predškolské obdobie trvá približne od 3 do 6 rokov. Koniec tejto fázy nie je určený len 
fyzickým vekom, ale predovšetkým sociálne, nástupom do školy. Charakteristickým znakom 
tohto veku je postupné uvoľňovanie viazanosti na rodinu a rozvoj aktivity, ktorá nie je už taká 
samoúčelná, umožňuje dieťaťu , aby sa napr. presadilo v skupine vrstovníkov. K uvoľneniu 
tejto závislosti prispieva osvojovanie bežných noriem správania, znalosť obsahu rolí, 
a prijateľná úroveň komunikácie.  
Obdobie predškolského veku je označované ako obdobie iniciatívy, jeho hlavnou potrebou je 
potreba aktivity i sebarealizácie. V psychickej sfére sa diferencujú a vyhraňujú vlastnosti 
detskej osobnosti, iniciatíva dieťaťa spočíva v presadzovaní vlastných cieľov a v ich korekcii, 
získavaní skúseností  a nadväzovaní nových sociálnych vzťahov. Vývin pokračuje plynule, ale 
stále ešte nie dosť intenzívne. Vývin zrakovo postihnutého dieťaťa prebieha rovnako ako 
u dieťaťa zdravého prostredníctvom zákonitých, na seba nadväzujúcich zmien. 
Inštitucionálna predškolská výchova dopĺňa rodinnú výchovu (dokonca tam, kde rodina neplní 
dostatočne svoje funkcie ju i nahrádza), a tiež podporuje komplexný  rozvoj dieťaťa.  Najmä 
však prostredníctvom svojho kurikula pripravuje deti na postupné zaškolenie, uľahčuje im 
prechod na základné školy, čím prispieva k ich štartu na ceste k vzdelanosti.  
Materské školy pre deti so zrakovým postihnutím zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí 
v predškolskom veku, rozvíjajú psychomotorickú, intelektuálnu, sociálnu, morálnu 
a emocionálnu oblasť osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych 
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osobitostí. Utvárajú základné predpoklady na učenie sa dieťaťa, na život v spoločnosti 
a zvládnutie požiadaviek vzdelávania v ZŠ. Do MŠ sa prijímajú deti spravidla od troch do 
šiestich rokov. Na Slovensku máme dve materské školy pre zrakovo postihnutých a to 
v Bratislave na Svrčej ulici a v Levoči na Nám. Štefana Kluberta. Obidve MŠ sú výnimočné 
a majú nezastupiteľné miesto vo výchove a vzdelávaní detí so zrakovým postihnutím.  
Okrem toho sú na Slovensku deti, najmä s poruchami binokulárneho videnia, ktoré navštevujú 
špecializované triedy pri bežných MŠ (tzv. ortoptické triedy). V týchto špecializovaných  
triedach sa zabezpečuje výchova a vzdelávanie detí s poruchami binokulárneho videnia, tzn. 
detí, ktoré majú amblyopiu, strabizmus, prípadne kombináciu týchto dvoch porúch. 
V súčasnosti je na Slovensku 17 materských škôl v ktorých prebieha edukácia detí s poruchami 
binokulárneho videnia.  
Deti, ktoré majú zrakovú poruchu alebo postihnutie sú však najčastejšie integrované do 
bežných materských škôl (aj vzhľadom na nedostatok špecializovaných zariadení, resp. ich 
geografickú nedostupnosť). Odhaduje sa, že takmer 80% detí predškolského veku je 
vzdelávaných práve takouto formou.  
 
Sústava základných škôl pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím 
Základy vzdelania dostáva dieťa so ZP na základnej škole. Môže ich získať v základnej škole 
pre zrakovo postihnutých (slabozrakých aj nevidiacich), v špecializovanej triede na bežnej 
škole alebo formou individuálnej integrácie v bežnej škole, spravidla podľa miesta svojho 
bydliska. Obe formy vzdelávania - v školách pre ZP (segregovane) alebo v bežných školách 
(integrovane) majú svoje silné i slabé stránky a predovšetkým svojich zástancov i odporcov. Je 
však nesporné (a výsledky mnohých výskumov to dokazujú), že integrované vzdelávanie lepšie 
pripravuje dieťa na život v spoločnosti. Celosvetový trend prechodu od segregovaného k 
integrovanému vzdelávaniu detí so ZP sa výrazne prejavuje aj na Slovensku. 
Dôležitými aspektmi  pre výber optimálnej školskej inštitúcie a vhodného času na vstup do 
školy sú: 

� zložky školskej zrelosti (rozumová, telesná, sociálna ai.), 
� osobnostné rysy dieťaťa so zrakovým postihnutím (flexibilita, závislosť na 

rodičoch, schopnosť komunikovať a pod.), 
� priestorové a materiálne vybavenie vybranej školy (a tiež aj personálne zloženie), 
� lokalizácia umiestnenia školy, 
� vyrovnanie sa so zrakovým postihnutím, 
� druh a stupeň zrakového postihnutia (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007).  

Žiakom ZŠ sa môže stať dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť, spravidla však po dovŕšení 
šiesteho roku.  
Štátny pedagogický ústav vypracoval materiál „Integrácia zrakovo postihnutého žiaka 
v systéme výchovno-vzdelávacieho procesu na bežnej škole“, v ktorom sú opísané štyri možné 
spôsoby zaradenia zrakovo postihnutého žiaka do edukačného procesu podľa druhu a stupňa 
postihnutia. Dieťa môže navštevovať: 
1. školu bežného typu – bez akýchkoľvek špeciálno-pedagogických intervencií a podporných 
služieb 
2. školu bežného typu – s tým, že v potrebnej miere deti, rodičia a pedagógovia využívajú 
služby špeciálneho pedagóga, špeciálno-pedagogických a špeciálno-psychologických 
poradenských zariadení 
3. špecializované triedy pre zrakovo postihnutých v bežných školách a školských zariadeniach 
4.  školy a školské zariadenia pre zrakovo postihnuté deti (vrátane špeciálnych). 
Základné školy pre žiakov so zrakovým postihnutím poskytujú deťom a mládeži základné 
vzdelanie a nižšie stredné vzdelanie. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka, poskytujú základné 
poznatky, zručnosti a návyky, rozvíjajú jeho osobnosť po stránke rozumovej, mravnej, 
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estetickej, pracovnej a telesnej, rozvíjajú spôsobilosť žiakov v oblasti jazykovej, matematickej, 
prírodovednej a spoločenskovednej a poskytujú mu ďalšie znalosti a zručnosti potrebné na jeho 
orientáciu v živote a na jeho ďalšie vzdelávanie.  
Učebný plán základnej školy pre zrakovo postihnutých obsahuje okrem predmetov totožných  
s učebným plánom základnej školy bežného typu aj ponuku špeciálnej podpory, do ktorej sú 
zahrnuté predmety špeciálnej starostlivosti (napr. individuálna logopedická starostlivosť, 
výučba reliéfno-bodového písma, písanie na písacom stroji, resp. na PC). Okrem toho na týchto 
školách je v rámci výchovnej činnosti aktuálna ponuka ďalšej špeciálnej podpory, a to najmä 
nácvik a rozvíjanie prvkov priestorovej orientácie a samostatného pohybu, zraková stimulácia, 
práca s kompenzačnými pomôckami, hra na hudobnom nástroji a iné.  
Školy sú vybavené modernými prístrojmi, technikou a ostatnými špeciálnymi a didaktickými 
pomôckami pre výučbu jednotlivých predmetov, majú upravené a prispôsobené prostredie 
vzhľadom na špecifické potreby žiakov so ZP, disponujú erudovanými odborníkmi pre oblasť 
pedagogiky zrakovo postihnutých, resp. pre oblasť špeciálnej pedagogiky. Školy pre ZP (a 
najmä tie na Slovensku) sú komplexy s možnosťou internátneho pobytu a tiež sú k dispozícii aj 
špeciálno-pedagogické poradne.  
Na Slovensku máme dve základné školy pre zrakovo postihnutých a to v Bratislave na Svrčej 
ulici a v Levoči na Nám. Štefana Kluberta.   
Spojená škola pre žiakov so ZP v Bratislave v sebe integruje:  
1. Materskú školu  internátnu pre slabozrakých a nevidiacich  
2. Základnú školu internátnu pre slabozrakých a nevidiacich  
3. Špeciálnu základnú školu internátnu pre slabozrakých  
4. Špeciálnu základnú školu internátnu pre nevidiacich  
5. Základnú umeleckú školu pre zrakovo postihnutých  
6. Špeciálno-pedagogickú poradňu  

Škola v Levoči v sebe integruje: 
1. Materskú školu internátnu pre zrakovo postihnutých 
2. Základnú školu internátnu pre nevidiacich a slabozrakých 
3. Špeciálnu základnú školu pre nevidiacich a slabozrakých 
4. Špeciálno-pedagogickú poradňu. 
Ďalšia forma zaškolenia dieťaťa so zrakovým postihnutím je v integrovaných triedach, ktoré sú 
zriadené pri bežnej základnej škole. Takáto základná škola sídli na Gemerskej ulici 
v Košiciach. Organizačne túto školu tvoria nielen triedy pre žiakov so ZP, ale aj triedy pre 
intaktných žiakov. Na edukáciu žiakov so ZP v týchto triedach sa využívajú špeciálne metódy, 
zásady, prostriedky a formy práce za splnenia špeciálnych podmienok.  
Okrem už spomínaných foriem zaškolenia žiakov existuje ešte aj možnosť individuálnej 
integrácie žiakov do bežných základných škôl.  
Individuálne vzdelávanie žiakov so zrakovým postihnutím v školách bežného typu 
(integrované vzdelávanie) sa obsahovo nelíši od vzdelávania žiakov v špecializovaných 
zariadeniach. Žiaľ, často sú tu podmienky (materiálne, ekonomické, personálne) na oveľa 
nižšej úrovni, čo sa môže odzrkadliť na prospechu integrovaného žiaka. Pre úspešnú integráciu 
je veľmi dôležitá tímová práca učiteľov so samotnými žiakmi so zrakovým postihnutím ako aj 
medzi sebou. 
Aj keď nie každá škola, v ktorej je jednotlivec so zrakovým postihnutím zaškolený,  disponuje 
špeciálnym pedagógom, na Slovensku máme v rámci projektu MATRA vyškolených 13 tzv. 
cestujúcich učiteľov, ktorí  tvoria systém mobilnej podpory integrovaného vzdelávania 
jednotlivcov so zrakovým postihnutím.  Prvých sedem cestujúcich učiteľov začalo pôsobiť v 
máji 2004, ďalších šesť sa k ním pridalo v septembri 2005. Sídlia v deviatich mestách 
Slovenska. Pri plnom úväzku majú na starosti asi 15 detí, za ktorými cestujú do vzdialenosti 
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cca 100  kilometrov.  Cestujúci učitelia sídlia v Bratislave, Hlohovci, Kremnici, Novej Bani, 
Banskej Bystrici, Košiciach, Levoči, Námestove a Topoľčanoch.             
Na základných školách, pokiaľ ich navštevujú žiaci so ZP,  musia byť vytvorené podmienky 
pre integrované vzdelávanie. Toto je vek dieťaťa, kedy sa iba začínajú budovať základy 
zručností potrebných pre vzdelávanie i pre život. Školy musia byť dostatočne materiálne 
vybavené - od fyzického prístupu do budov až po vybavenie názornými a kompenzačnými 
pomôckami.   
Veľkým problémom je nedostatok učebníc a ďalšieho pedagogického materiálu (pracovné 
listy) v prístupnej forme - napr. učebnice v bodovom alebo v zväčšenom písme pre zrakovo 
postihnutých. Existujúce učebnice sú prevažne zastarané a ich počet je nedostatočný. Keďže 
ich tvorba je z dôvodu nízkeho nákladu finančne veľmi náročná, nové vydania vychádzajú 
neskoro a mnohé školy si ich v súčasnom období po prechode kompetencií nedokážu 
zadovážiť z vlastného rozpočtu.   
Z toho istého dôvodu je veľký nedostatok špeciálnych názorných a kompenzačných pomôcok, 
vrátane informačných technológií. Ak aj škola má počítačovú učebňu,  chýbajú špeciálne 
periférie, ktoré umožňujú prístup žiakov so ZP k informáciám v elektronickej forme a prácu s 
nimi. Vlastné elektronické pomôcky žiakov veľmi často nie sú kompatibilné s technickým 
vybavením školy a z pedagogického zboru len zriedka kto rozumie špeciálnej technike do tej 
miery, aby v prípade potreby dokázal poskytnúť potrebnú pomoc.   
Úspešnú integráciu podmieňuje aj odborná pripravenosť pedagogických a poradenských 
pracovníkov (Schmidtová,2007).   
Keď hovoríme o integrácii, mali by sme hovoriť aj o výhodách či nevýhodách integrovaného, 
resp. segregovaného vzdelávania zrakovo postihnutých detí a mládeže. V nasledujúcich 
riadkoch ponúkame objektívne argumenty za a proti integrácii a segregácii. Záleží na každom 
rodičovi, ktoré hodnoty sú pre neho samého a pre jeho dieťa dôležité a ktoré si dobrovoľne 
vyberie.  
Výhody integrácie 
Teórie hovoriace za integráciu preferujú názor, že postihnuté deti majú právo na to, aby im 
spoločnosť poskytovala také isté príležitosti a možnosti ako pre zdravé deti. Dieťa, ktoré je 
integrované do bežnej školy nemusí opustiť rodinné prostredie, ktoré je jeho prirodzeným 
sociálnym prostredím. Nemusí sa citovo odpútať od rodičov a žiť v neznámom prostredí. Práve 
dobré rodinné zázemie je jedným z predpokladov úspešného zaškolenia a zvládania školských 
povinností.  
Pri integrovanom vzdelávaní chodia zrakovo postihnuté deti do školy spolu s vidiacimi deťmi. 
Spoločné aktivity pomáhajú obom skupinám – postihnutým aj zdravým deťom – lepšie chápať, 
akceptovať a rešpektovať toho druhého a vzájomne si pomáhať. Postupne bude zdravé dieťa 
vnímať postihnutého ako rovnoprávneho jednotlivca a tak sa bude k nemu správať aj 
v dospelosti.  
Bežná škola poskytuje dieťaťu s postihnutím širšiu škálu možných povolaní (resp. ďalšieho 
vzdelávania) ako špecializovaná škola, ktorá často zužuje profesionálne možnosti svojich 
žiakov na tradičné povolania pre jednotlivé postihnutia. V neposlednom rade má integrované 
vzdelávanie aj svoje finančné výhody, pretože rodičia nemusia platiť cestovné, ubytovacie a 
stravovacie poplatky za internátne zariadenia. 
Nevýhody integrácie 
Prvou a hlavnou nevýhodou je, že nie všetci učitelia bežných škôl majú špeciálno-pedagogické 
vzdelanie a  preto nie je deťom  s postihnutím poskytnutá dostatočná odborná starostlivosť. 
Ďalšou nevýhodou je, že bežné školy nie sú vybavené kompenzačnými, korekčnými, 
reedukačnými a inými špeciálnymi pomôckami ako špecializované školy. Pritom je známy 
fakt, že veľakrát sú to práve špeciálne pomôcky, ktoré uľahčia a zjednodušia dieťaťu 
s postihnutím život a plnenie si povinností.  
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Niektoré zrakovo postihnuté deti sa medzi zdravými deťmi môžu cítiť osamelo a chýba im 
pocit výnimočnosti, užitočnosti a spolupatričnosti ku kolektívu zdravých detí. Môžu byť 
vystavené posmechu, podceňovaniu a dokonca až skrytému (výnimočne aj otvorenému) 
týraniu.  
Výhody segregovaného vzdelávania 
V školách pre zrakovo postihnutých pracujú učitelia so špeciálno-pedagogickým vzdelaním, 
ktoré je jedným z predpokladov úspešného poskytovania špeciálnej starostlivosti zrakovo 
postihnutým deťom. V špecializovaných školách je zabezpečená liečebná, rehabilitačná, 
sociálna a poradenská starostlivosť. Tieto školy spolupracujú s množstvom ďalších 
špecializovaných zariadení, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú zrakovo postihnutému 
dieťaťu integrovať sa do spoločnosti zdravých jednotlivcov.  
Ďalej sú školy pre ZP vybavené dostatočným množstvom materiálno-technického vybavenia, 
špeciálnych pomôcok a prístrojov a disponujú upravenými a prispôsobenými priestormi, najmä 
osvetlením. Pomôcky sú bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v takejto  škole. 
V triede sú menšie počty detí a kolektív je z hľadiska druhu a stupňa postihnutia homogénnejší. 
To umožňuje lepšiu individuálnu prácu s dieťaťom a prispôsobenie tempa práce. Tiež je väčší 
predpoklad dodržiavania zrakovej a duševnej hygieny dieťaťa. Považujeme za potrebné ešte 
raz zdôrazniť, že v školách pre ZP nie sú učebné osnovy oproti bežným školám redukované. 
V špecializovaných školách sa vyučuje to isté učivo čo na bežných školách, avšak sú pri tom 
využívané špeciálne metódy a postupy práce, formy, prostriedky a zásady zohľadňujúce cieľ 
práce.  
Nevýhody segregovaného vzdelávania 
Deti, ktoré navštevujú segregovanú školu sú obyčajne odlúčené od rodičov a bývajú 
v internátoch. Ak dieťa nemá možnosť navštevovať rodičov častejšie, môže dôjsť k citovej 
deprivácii a poruchám osobnostného vývinu. Deti sú dlhodobo vytrhnuté i zo širšieho 
spoločenského prostredia – susedia, príbuzní, rovesníci. 
V špecializovaných školách nemajú deti dostatok príležitostí na kontakty s vidiacimi. To môže 
byť príčinou toho, že v dospelosti im budú chýbať zručnosti, skúsenosti alebo sebadôvera 
k tomu, aby mohli žiť a pracovať vo svete vidiacich.  
Požár (1996) realizoval v súvislosti s integráciou výskum postojov spoločnosti k deťom 
a mládeži s poruchami zraku. Výskumnú vzorku tvorilo 194 ľudí, z toho 20 žiakov 4. ročníka 
ZŠ, 20 žiakov 8. ročníka ZŠ, 40 študentov 4. ročníka gymnázia, 34 študentov univerzity, 40 
vysokoškolských pedagógov a 40 robotníkov. Z výsledkov tohto výskumu vyplýva, že 
poznatky ľudí o zrakovom postihnutí sú pomerne dobré. Deti sú po citovej stránke vysoko 
pozitívne. Ani jedno z nich by sa svojmu postihnutému rovesníkovi nevysmievalo. Zaujímavé 
je, že 14-ročné deti sa oveľa častejšie priatelia so zrakovo postihnutými ako deti 10-ročné. Aj 
napriek očakávaniam ženy nepociťujú k zrakovo postihnutým viac ľútosti ako muži. Muži však 
neprejavili väčšiu snahu pomôcť im. Ženy uvádzajú zrakové postihnutie ako druhé najmenej 
prijateľné hneď po mentálnom postihnutí. Muži za najmenej prijateľné tiež považujú mentálne 
postihnutie, ale zrakové postihnutie uvádzajú ako druhé najprijateľnejšie postihnutie. Pozitívne 
bola najviac sýtená kognitívna (poznávacia) zložka postojov ku zrakovo postihnutým, 
nasledovala emocionálna zložka a najmenej bola sýtená konatívna zložka postojov.  
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad individuálne integrovaných žiakov na Slovensku v 
jednotlivých stupňoch škôl  a tiež aj vzhľadom na sektor zriaďovateľa k 30.9.2007.  
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Tabuľka 2  Individuálna integrácia jednotlivcov so zrakovým postihnutím v SR (stav 
k 30.9.2007). Zdroj: www.uips.sk  
 
Typ školy Štátne Z toho dievčat Súkromné Z toho dievčat Cirkevné Z toho dievčat 
Materské školy 34 18 0 0 0 0 
Základné školy 201 94 3 1 22 8 
Gymnáziá 29 10 0 0 5 2 
Stredné 
odborné školy 

28 12 1 1 20 10 

Združené 
stredné školy 

20 8 1 0 1 0 

Stredné OU a 
učilištia 

4 1 1 0 0 0 

SPOLU 316 143 6 2 48 20 

 
Sústava špeciálnych škôl pre jednotlivcov so ZP 
Pre žiakov so zrakovým postihnutím s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu 
úspešne vzdelávať v ZŠ sa zriaďujú špeciálne základné školy. Pre žiakov so ZP sú takéto školy 
zriadené opäť v Bratislave a v Levoči.  
Pre žiakov so zrakovým postihnutím kombinovaným s inými druhmi postihnutia, najmä však 
pre hluchoslepých jednotlivcov je na Slovensku zriadená Evanjelická pomocná škola pre 
hluchoslepých v Červenici pri Prešove.  Táto  škola je zriadená pre žiakov s takými  
nedostatkami v rozumovom vývine, pre ktoré sa títo nemôžu vzdelávať ani v ZŠ ani v ŠŠ, 
pritom sú však schopní osvojiť si aspoň základné prvky vzdelania. Obsah edukačných činností 
sa zameriava na vypestovanie návykov sebaobsluhy, osobnej hygieny, rozvíjania primeraných 
poznatkov a pracovných zručností.  
 
Sústava stredných škôl pre jednotlivcov so ZP 
Cieľom edukácie  mládeže so zrakovým postihnutím je ich príprava na plnohodnotné 
uplatnenie sa v pracovnom a spoločenskom živote, t.j. príprava na budúce povolanie a riešenie 
problémov, ktoré by s touto prípravou mohli súvisieť.  Výber vhodných metód, prostriedkov, 
foriem a organizácie pomôže zmierniť dôsledky postihnutia a vytvoriť tak priestor pre tvorivú 
činnosť žiaka aj pedagóga.  
Príprava mládeže so ZP prebieha buď integrovane v školách bežného typu, alebo v školách pre 
zrakovo postihnutých, a to: 

1. Gymnáziu pre ZP 
2. SOU pre ZP 
3. SOŠ pre ZP (zdravotnícka) 
4. Odbornom učilišti pre ZP. 

V školách, kde sú integrovaní jednotlivci so ZP dlhodobo pretrvávajú  problémy s malým 
množstvom učebných a študijných odborov, z ktorých si môžu žiaci so ZP vybrať. Taktiež je 
zo strany škôl nízke prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce, a preto sa často stáva, že študent 
po ukončení strednej školy odchádza pracovať do inej profesie ako nekvalifikovaný pracovník, 
v lepšom prípade sa hneď rekvalifikuje.  
Hendikepujúcim prvkom v systéme stredoškolského vzdelávania je veľký nedostatok alebo 
úplná absencia učebníc v alternatívnej forme. Učebnice v bodovom písme pre nevidiacich sa 
vydávajú veľmi sporadicky, k dispozícii je obmedzený počet textov na audiokazetách.  
Stredné školy pre ZP poskytujú žiakom odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, úplné 
stredné odborné vzdelanie primeraným spôsobom a upraveným obsahom vo vzťahu 
k postihnutiu. Ukončujú sa úspešným vykonaním záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky.  



 52 

Starostlivosť o mládež so ZP musíme chápať ako komplexnú, na ktorej v rámci pôsobenia 
diagnostického, preventívneho, terapeutického, reedukačno-kompenzačného, rehabilitačného, 
psychologického, sociologického a komplexne špeciálno-pedagogického aktívne spolu 
s rezortom školstva pôsobia  aj ďalšie rezorty, a to najmä rezort zdravotníctva a rezort práce 
a sociálnych vecí, ako aj záujmové a občianske zoskupenia.  
Z uvedeného jednoznačne vyplýva požiadavka nadrezortného charakteru poskytovania 
komplexnej starostlivosti zrakovo postihnutým, zároveň však aj požiadavka úzkeho – 
vzájomne koordinovaného pôsobenia všetkých vecne zainteresovaných v predmetnej 
problematike.  
 
Vzdelávanie jednotlivcov so zrakovým postihnutím na vysokých školách 
Pre úspešné začlenenie sa do procesu vysokoškolského vzdelávania a do bežného študentského 
života musí mať študent so zdravotným postihnutím určité predpoklady a zručnosti. Celá jeho 
predchádzajúca príprava by mala byť programovo zameraná na štúdium a život v 
integrovanom prostredí. 
Pre niektorých študentov so ZP je veľmi neskoro začínať s integráciou na vysokej škole, ak 
nemajú potrebné zručnosti pre samostatný pohyb a orientáciu v prostredí, ak nie sú sebestační 
v uspokojovaní najjednoduchších potrieb každodenného života, ak majú problémy s 
komunikáciou s cudzími ľuďmi, majú nerozvinuté sociálne zručnosti, problémy s vlastným 
manažmentom a naviac - nevhodné techniky učenia. Ich osobná nepripravenosť je veľkou 
prekážkou pre ich úspešné štúdium, pretože vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia spravidla nie 
je pripravená reagovať na ich osobné  potreby. Samozrejme, značnú časť týchto problémov 
rieši už dnes osobná asistencia, nezriedka však práve ona konzervuje závislosť od druhého a 
pôsobí demotivujúco pri práci na sebe (Mendelová, 2002).  
Aj v minulosti študovali zrakovo postihnutí na rôznych vysokých školách (aj keď často krát 
išlo o živelnú integráciu), úspešne ich absolvovali a našli uplatnenie v pracovnom živote.  
V súčasnosti už takmer na každej fakulte na univerzitách v Slovenskej republike pôsobí 
koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi. Práve koordinátori sú 
pomocníkmi, ktorí vytvárajú podmienky najmä preto, aby integrácia nebola živelná a aby tieto 
podmienky boli modifikované a prispôsobené práve potrebám zdravotne postihnutým.  
Študenti so ZP  musia veľmi často prekonávať technické problémy prístupu k štúdiu 
(Růžičková, K., 2007). Ich stres sa zvyšuje vtedy, ak je pobyt na vysokej škole prvým 
obdobím, kedy sú odkázaní len na seba a nie sú na to dostatočne osobnostne pripravení. Môže 
to byť obdobím prvého veľkého kompromisu medzi ideálnymi predstavami a reálnymi 
možnosťami študenta – čím chce byť a do akej miery je pripravený pracovať na sebe.  
Podľa Tarcsiovej (2005) problémy, s ktorými sa študenti stretávajú, sa dlhé roky neriešia 
najmä kvôli nedostatku finančných prostriedkov a mnohé architektonické a informačné bariéry 
sa ani nedajú odstrániť v krátkom čase.   
Vysoká škola poskytuje priestor pre budovanie skutočne inkluzívneho modelu vzdelávania, z 
ktorého môžu  profitovať všetci. Väčšina študentov so ZP je vybavená zodpovedajúcimi 
akademickými zručnosťami, špeciálnymi technickými pomôckami pre prácu s informáciami a 
vedia si zabezpečiť svoje špeciálne potreby.  
Inkluzívny typ  vzdelávania predpokladá zmenu systému, nie študenta (sociálny model 
postihnutia). Toto chápanie vychádza z premisy, že všetci študenti  sú rozdielni a škola a celý 
vzdelávací systém by sa mal  zmeniť tak, aby dokázal uspokojiť individuálne potreby všetkých 
študentov. Hlavným prvkom je flexibilita, uznanie, že študenti sa učia rôznymi spôsobmi, a 
pedagógovia majú byť schopní operatívne reagovať na túto rôznosť (rôzne metódy, zručnosti a 
schopnosti, práca na sebe). 
Tieto zmeny v systéme by mal sprevádzať pozitívny prístup pedagógov k vzdelávaniu 
študentov so zrakovým postihnutím,  príprava  alternatívnych metód vzdelávania, resp.  
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prípravy  učiteľov,  primerané (čo do kvality a do množstva)  didaktické pomôcky a vybavenie 
škôl, primeraná podpora pedagógov a škôl, flexibilné metódy edukácie, vzdelávanie 
orientované na dieťa, a pod.  
V súčasnosti na PdF UK v Bratislave vieme našim študentom prispôsobiť prostredie, v ktorom 
sa vzdelávajú, vieme prispôsobiť študijné materiály do požadovanej formy – či už do 
elektronickej alebo tlačenej. Vieme prispôsobiť veľkosť písma, farbu a kontrast materiálov. 
Tiež vieme prispôsobiť formu skúšok podľa požiadaviek študenta – od prijímacích, cez 
priebežné predmetové až po štátne záverečné skúšky – na písomnú alebo ústnu. Študentom 
pomáhajú aj digitálne knižnice vrátane Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
v Levoči a jej pobočiek a tzv. digiBooks – digitálna www knižnica pre nevidiacich 
a slabozrakých (www.digibooks.sk).  
Štúdium na vysokej škole je predovšetkým o práci s informáciami. Z toho dôvodu sa 
informačné bariéry radia k základným problémom pri zabezpečovaní rovnosti príležitostí pre 
všetkých. Študenti so ZP sú spravidla vybavení špeciálnymi elektronickými pomôckami. Je 
potrebné, aby aj vysoké školy postupne nielen dopĺňali svoje technické vybavenie vrátane 
špeciálnych periférií [assistive technology] (posluchárne, študovne, počítačové miestnosti, 
katedry), ale ho aj efektívne využívali priamo vo vzdelávacom procese, resp. aby umožnili 
študentom využívať vlastné technické vybavenie.   
Všetky informácie a študijné materiály by mali byť poskytované v prístupnej forme - najlepšie 
v elektronickéj forme alebo umiestnené na webových stránkach. Školy by mali budovať 
elektronické knižnice a zaviazať svojich pedagógov, aby študijné texty poskytovali aj v 
alternatívnej elektronickej forme.   
Univerzita Komenského (Katedra špeciálnej pedagogiky PdF) je v súčasnosti najlepšie 
vybaveným pracoviskom vo vzťahu ku zrakovo postihnutým. Disponuje mnohými 
kompenzačnými pomôckami pre študentov so ZP, napr. špeciálnymi PC vybavenými 
špeciálnymi perifériami, Braillovskými displaymi, Braillovskou tlačiarňou, Fusérom, 
scannermi, hlasovými výstupmi, špeciálnym zväčšovacím softwérom, Tatrapointami, 
zväčšovacími kopírovacími strojmi, ale aj bežnými kompenzačnými pomôckami ako dlhými 
bielymi palicami, ultrazvukovým detektorom prekážok, lupami, hovoriacou kalkulačkou, 
hovoriacim elektronickým diárom, digitálnymi záznamníkmi zvuku, televíznou čítacou lupou 
(aj prenosnou) a mnohými ďalšími, ktoré pomáhajú študentom so ZP uľahčiť prístup 
k informáciám. Samozrejmosťou je aj prístup k internetu prostredníctvom Wi-Fi technológie.  
V roku 2006 sme realizovali výskum, ktorého respondentmi boli výlučne študenti so ZP, ktorí 
študovali na PdF UK v Bratislave v školskom roku 2006/2007.  
Výskum sa týkal identifikácie špeciálno-pedagogických potrieb týchto študentov a tiež ich 
špeciálneho technického vybavenia, ktorým disponovali a ktoré aktívne využívali počas štúdia. 
Do výskumu sa zapojilo 9 študentov so ZP z 13 študujúcich na PdF UK, ktorí prostredníctvom 
dotazníka odpovedali na jednotlivé otázky. Z týchto 9 študentov boli dvaja nevidiaci,  štyria 
čiastočne vidiaci a traja slabozrakí . Štyria študenti neprejavili záujem a do výskumu  sa vôbec 
nezapojili. Z týchto deviatich študentov každý používal nejaký typ špeciálnej pomôcky alebo 
software pre zrakovo postihnutých. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad pomôcok 
a špeciálnych programov, ktoré študenti so ZP používali.  
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Tabuľka 3  Prehľad pomôcok a špeciálnych programov, ktoré využívali študenti so ZP 
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6.7.2 Suportívne inštitúcie pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, charitatívna a humanitárna 
organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, 
rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo 
vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú 
príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu. Poslaním  ÚNSS je obhajoba záujmov občanov so 
zrakovým postihnutím zameraná najmä na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie 
rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu 
dôsledkov zrakového postihnutia,  aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie 
podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie 
dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu 
na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti. Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska poskytuje ľuďom ktorí stratili zrak, alebo ktorých zrak je vážne poškodený sociálne 
poradenstvo, sociálnu prevenciu a sociálne služby.  
 
TYFLOCOMP - distribu čné stredisko pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých 
Tyflocomp zabezpečuje priamy predaj, predaj na dobierku a  zásielkovú službu pomôcok 
a prístrojov pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Tyflocomp sa zameriava na predaj 
pomôcok na orientáciu, pomôcok na písanie bodového písma, pomôcok pre sebaobsluhu, 
výpočtovú techniku - špeciálne počítače s hlasovým výstupom (špeciálne upravené PC s 
hlasovým výstupom, špeciálne upravené PC s hmatovým displayom, špeciálne upravené PC so 
zväčšeným zobrazovaním), tlačiarní (čiernotlačových, farebných, braillovských), optických 
pomôcok a televíznych čítacích lúp, pomôcok pre voľný čas, hier a hračiek.   
 
Centrum technických a informačných služieb  - CETIS 
Centrum technických a informačných služieb - CETIS je špecializované pracovisko ÚNSS, 
ktorého poslaním je technická podpora vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života 
zrakovo postihnutých ľudí najmä pomocou sprístupňovania informácií a informačných a 
komunikačných technológií a rozvoja schopností nevidiacich a slabozrakých ľudí potrebných 
na ich využívanie. CETIS sa v súčasnosti venuje najmä sprístupňovaniu informácií na internete 
a príprave verejnej správy na masívne zavedenie elektronickej komunikácie. Prístupná 
elektronická štátna správa a samospráva v spojení s elektronickým podpisom po prvý raz v 
histórii môže vytvoriť ľuďom so zrakovým postihnutím rovnaké príležitosti pre rovnoprávne, 
slobodné a nezávislé konanie v občianskom, pracovnom i súkromnom živote, umožniť im 
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komunikovať priamo z bytu, samostatne sa oboznámiť s dokumentom, vykonať potrebné 
transakcie a potvrdiť pravosť dokumentu a oprávnenosť transakcií nespochybniteľným 
elektronickým podpisom bez ohľadu na ich zrakové obmedzenia.   
 
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči 
Rehabilitačné stredisko pre dospelých zrakovo postihnutých bolo zriadené za účelom 
komplexnej základnej rehabilitácie podmieňujúcej pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu. 
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči (RSZP) vytvorilo podmienky a 
možnosti komplexnej adaptácie dospelých zrakovo postihnutých na zmenené životné 
podmienky po strate zraku. Počas 30 ročnej existencie dôsledne a zodpovedne plní svoje 
poslanie a dosahuje významné úspechy nielen v oblasti praktickej realizácie rehabilitácie a 
rekvalifikácie zrakovo postihnutých, ale aj pri tvorbe učebných textov, pomôcok a 
metodických postupov.  Nesporný význam činnosti RSZP v Levoči spočíva v znovuformovaní 
rozpadnutých osobností v dôsledku straty zraku a opätovnom nadobudnutí samostatnosti v 
každodennom praktickom živote i možností pracovnej a spoločenskej sebarealizácie, čo 
vytvára predpoklady pre plnohodnotný život i rovnoprávnosť a rovnocennosť zrakovo 
postihnutých jednotlivcov.  
 
Výcviková škola pre vodiacich psov  
Výcviková škola pre vodiacich psov bola založená v roku 1993 ako oddelenie ÚNSS, neskôr 
bola premenovaná vzhľadom na význam služieb, ktoré v rámci únie poskytuje.  
Výchova šteniat i tréningový program prebiehajú pri plnej integrácii psa do rodiny 
vychovávateľa alebo trénera. To zodpovedá podmienkam, v ktorých budú psi neskôr slúžiť 
svojim nevidiacim majiteľom a to je hlavnou prednosťou tejto metódy výcviku. Každý pes 
musí splniť náročné podmienky kladené na jeho povahu, temperament a zdravotný stav. Pre 
výcvik sa väčšinou používajú plemená Labradorský retriever, príležitostne aj Zlatý retriever a 
ich kríženci alebo Nemecký ovčiak.  
 
Podporné centrum pre zrakovo postihnutých 
Podporné centrum pre zrakovo postihnutých  bolo vybudované v rámci projektu TEMPUS JEP 
2423 "New Study and Vocational Possibilities for Visually Handicapped Students" z 
prostriedkov krajín Európskeho spoločenstva. Hlavným zámerom centra je pomáhať pri 
integrácii študentov VŠ so zrakovým postihnutím. Pomoc  je určená nevidiacim a zrakovo 
ťažko postihnutým, ktorí nie sú schopní študovať bez špeciálnych kompenzačných pomôcok a 
podporného servisu, rodičom a učiteľom zrakovo postihnutých detí, ktorí uvažujú o ich štúdiu 
na vysokej škole a tiež učiteľom jednotlivých fakúlt, ktorých zaujímajú potreby a možnosti ich 
zrakovo postihnutých študentov. Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov 
poskytuje týmto najmä spracovanie študijnej literatúry do vhodnej formy, poskytnutie 
výpočtovej techniky v priestoroch počítačovej učebne a zaškolenie pre prácu s ňou, 
poradenstvo, spoluprácu a pomoc pri riešení problémov súvisiacich so štúdiom. 
   
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 
MŠŠ vzniklo v roku 1990 vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a 
špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy 
zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a 
primeranú inteligenciu v spoločnosti. Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v 
Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl 
stálu expozíciu dejín špeciálneho školstva na Slovensku, spracovávať oblasť špeciálneho 
školstva a pedagogiky a aktuálnymi formami prezentovať poznatky odbornej verejnosti a 
záujemcom o problematiku špeciálneho školstva a špeciálnej pedagogiky. 
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Pri múzeu je zriadená historická špeciálno-pedagogická knižnica.  
 
Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže NETOPIER 
Združenie je humanitná, nezisková organizácia, ktorá združuje najmä zrakovo postihnutých 
(ďalej len "ZP") mladých ľudí a ZP deti, ktorým ich zrakové postihnutie nepriaznivo 
ovplyvňuje ich životné, spoločenské, študijné a pracovné podmienky, ich priateľov a 
priaznivcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania, vo veku do 28 
rokov. 
Poslaním Združenia je vytvárať predpoklady a pripravovať ZP deti a mladých ľudí na 
plnohodnotný, integrovaný život a prácu v spoločnosti, vytvárať špecifické podmienky pre 
rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb ZP detí a mladých ľudí, pomáhať ZP deťom a 
mládeži vyrovnávať sa so svojím postihnutím,  umožňuje stretávanie sa detí a mladých ľudí, 
podporuje ich sociálne cítenie a rozvoj ich osobnosti,  usporadúva rozličné športové, kultúrne a 
spoločenské podujatia. Svojou činnosťou aktívne prispieva k integrácii ZP detí a mládeže 
medzi svojich zdravých rovesníkov.  

6.8  Orientácia v priestore a mobilita jednotlivcov so zrakovým postihnutím 
  
V tejto časti zameriame svoju pozornosť na priestorovú orientáciu, motoriku a mobilitu 
jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Aby sme túto problematiku hlbšie pochopili, pokúsime 
sa tieto pojmy vysvetliť a ponúknuť náhľady rôznych autorov na tieto pojmy.  
Litvák (1979) definuje orientáciu ako proces, pri ktorom človek podľa nejakého systému 
súradníc určí svoju polohu v priestore. Orientáciu chápe ako proces, pri ktorom dochádza 
k vnímaniu priestoru, porovnávaniu poznávaného s už vytvorenými predstavami a určeniu 
vzájomného postavenia jedinca a objektov, ktoré ho obklopujú. K určeniu svojho miesta v 
priestore je potrebné lokalizovať sám seba v jeho určitom bode, napríklad v určitom bode 
terénu a taktiež okolité predmety. V dôsledku toho človek zisťuje tvar a veľkosť okolitého 
priestoru a jeho vyplnenie.  Autor ďalej uvádza, že pri orientácii dochádza k vnímaniu 
priestoru, porovnávaniu vnímaného s existujúcimi predstavami a určeniu vzájomného 
postavenia jedinca a obklopujúcich ho objektov. 
Jesenský (1988) chápe orientáciu ako proces  získavania a spracovania informácií z prostredia 
za účelom skutočnej, alebo len myšlienkovej manipulácie s objektmi v priestore, alebo za 
účelom plánovania a realizácie premiestňovania sa v priestore.   
Zoričák (1982) vysvetľuje podstatu priestorovej orientácie a samostatného pohybu ako 
opticko-motorickú koordináciu, ktorá  umožňuje správne vykonanie zamýšľaných pohybov 
podľa projekcie a vytvára spolu s kinestetickým analyzátorom spätnú väzbu, ktorá človeka 
neustále informuje o tom, či pohyb prebieha podľa zámeru, prispôsobuje ho zmeneným 
podmienkam a vhodne upravuje smer, rýchlosť a silu pohybu k dosiahnutiu určitého cieľa. 
Ďalej konštatuje, že túto činnosť zrakového analyzátora nemožno úplne nahradiť ani 
najintenzívnejšou kompenzačnou činnosťou ostatných analyzátorov. Z toho potom vyplývajú 
značné odlišnosti medzi zrakovo postihnutými a normálne vidiacimi pri orientácii a nácviku 
orientácie, osvojovaní a vykonávaní rôznych pohybov a cvičení.  To znamená, že opticko-
motorická koordinácia je jednou z podmienok vykonávania pohybov, kde spolupráca 
kinestetického a motorického analyzátora nám dáva spätnú väzbu o tom, ako pohyb prebieha a 
aké následné zmeny či úpravy si vyžaduje. Zrak tu zohráva významnú úlohu a nemožno ho do 
plnej miery nahradiť činnosťou žiadneho iného analyzátora ani spoluprácou ostatných 
analyzátorov. 
V teoretickej a tiež aj v praktickej rovine sa orientáciou a mobilitou zaoberal aj Pavel Wiener 
(2006). Tvrdí, že orientácia je procesom získavania a spracovávania informácií za účelom 
skutočnej, alebo len myšlienkovej manipulácie s objektmi priestoru, alebo za účelom 
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plánovania a realizácie premiestňovania sa v priestore. Rozdeľuje zložky priestorovej 
orientácie a samostatného pohybu do dvoch základných skupín: 

� Premiestňovanie sa v priestore. 
� Rozvíjanie konkrétnych predstáv o priestore a poznávanie objektívnej reality, rozvoj 

schopnosti abstrakcie a chápanie vzťahov medzi jednotlivými javmi. 
Orientáciu  môžeme rozdeliť  na makroorientáciu a mikroorientáciu, pričom mikroorientácia je 
podmienená charakterom konkrétne angažovaného analyzátora a makroorientácia sa týka 
orientácie v priestore presahujúcom pole vnímania kontaktného analyzátora a je zameraná na 
relatívne vzdialené priestory. 
Ak by sme chceli zhrnúť všetky uvedené aspekty a náhľady na orientáciu v priestore, môžeme 
uviesť nasledujúcu definíciu: „Priestorová orientácia je proces, pri ktorom dochádza k 
vnímaniu priestoru, porovnávaniu a určovaniu vzájomného postavenia jedinca vo vzťahu k 
okolitým objektom v priestore a pri ktorom človek podľa nejakého systému súradníc, deter-
minovaného vyššou nervovou činnosťou, určuje svoju polohu v priestore a orientuje sa v ňom. 
Priestorová orientácia ako integračná súčasť komplexného rozvoja osobnosti jednotlivca so 
zrakovým postihnutím je procesom získavania a spracovania informácií z prostredia za účelom 
skutočnej alebo len myšlienkovej manipulácie s objektmi v priestore, alebo za účelom 
plánovania a realizácie premiestňovania sa v priestore. Predpokladá súčinnosť všetkých 
analyzátorov pri orientácii ako v makropriestore, tak aj mikropriestore a je procesom prísne 
špecifickým a individuálnym. 
Z pohľadu integrácie detí so zrakovým postihnutím tvorí priestorová orientácia a  mobilita  
najdôležitejší faktor pri začleňovaní sa jednotlivca do spoločnosti.  Aby zrakovo postihnutý 
zvládol proces integrácie do spoločnosti a bol jej plnohodnotným jednotlivcom, musí dispo-
novať schopnosťou orientovať sa v priestore a samostatne sa v ňom pohybovať. Význam 
priestorovej orientácie a mobility nespočíva len vo zvládnutí pohybovej kultúry zrakovo 
postihnutých, ale najmä v začlenení sa pohybom do života. Mobilitu však nemôžeme 
považovať len za prostriedok k samostatnosti a integrácii zrakovo postihnutých. Mobilita - teda 
zvládnutie problémov v oblasti priestorovej orientácie a samostatného pohybu  je základným 
predpokladom samostatného života ľudí so ZP, ich socializácie, začlenenia sa do pracovného 
procesu a života spoločnosti vôbec.  
Problémy v orientácii a mobilite  odlišujú ťažko zrakovo postihnutých od vidiacej verejnosti, 
obmedzujú možnosti poznávania objektívnej reality a majú veľký vplyv na utváranie ich 
osobnosti.  Dôležitou súčasťou rozvoja orientácie a mobility je priestor. Priestor je objektívny a 
relatívny. To znamená, že existuje, aj keď ho nevnímame. Existuje nezávisle na nás. Môžeme 
ho spoznávať všetkými zmyslami, premýšľať o ňom, v praxi si vyskúšať a overiť teoretické 
poznatky o ňom.  Človek si predstavy o priestore overuje praxou.   Orientáciu v priestore 
môžeme zobraziť ako vzájomné vzťahy vlastného tela k iným predmetom. Poznávanie 
priestoru je nemysliteľné bez vlastného pohybu. Poznanie blízkeho aj vzdialenejšieho priestoru 
je dôležité pre orientáciu v ňom a pre samotný pohyb z miesta na miesto.  Každý uvedomelý 
telesný pohyb prebúdza mozgovú činnosť a tak vyvoláva určitú mieru duševnej činnosti. 
Postupne sa vyvíjajú spoje medzi vlastným pohybom a jeho uvedomovaním a ďalej medzi jeho 
uvedomovaním a skúsenosťami. Ak sa usilujeme o pohybovú aktivizáciu jednotlivca, myslíme 
tým aj jeho duševnú aktivizáciu. Aby sa človek mohol pohybovať voľne, mal by  disponovať 
základnými predstavami o priestore.    
Základná informácia o svete je vizuálna a súčasná doba so sebou prináša takzvaný 
„vizualizačný“ efekt. Človek so ZP je v tejto oblasti znevýhodnený. Pre ťažko zrakovo 
postihnutého jednotlivca je orientácia v priestore náročnejšia, pretože nedisponuje schopnosťou 
presnej a ľahkej vizuálnej diferenciácie. Zaujímavé je, že pre pochopenie priestoru zohráva 
veľkú úlohu akákoľvek zraková skúsenosť a to dokonca aj vtedy, keď bola veľmi krátka.  
Základom procesu orientácie je spoločná integrovaná činnosť zachovaných analyzátorov, 
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z ktorých každý môže mať za určitých objektívnych podmienok vedúcu úlohu. V tabuľke 4 
uvádzame druhy zmyslového vnímania a procesy realizované príslušným zmyslovým 
analyzátorom vzhľadom k orientácii a mobilite.  
 
Tabuľka 4  Prehľad druhov zmyslového vnímania a jednotlivých procesov realizovaných  
príslušným zmyslovým analyzátorom 

ZMYSLOVÉ VNÍMANIE 

SLUCHOVÉ HMATOVÉ KINESTETICKÉ 
vnímanie vnímanie kvalita pohybu 
zvuková línia identifikácia pozícia v priestore 
identifikácia poveternostné podmienky - - - - - - - -  
odhad vzdialeností rozlišovanie - - - - - - - -  
- - - - - - - -  štruktúra pod nohami - - - - - - - -  

ČUCHOVÉ ZRAKOVÉ VESTIBULÁRNE 

identifikácia rozlišovanie rýchlosť pohybu 
odhad vzdialeností pozornosť hĺbka 
vnímanie závery vnímanie 
rozlišovanie spomenutie si vzdialenosť 
- - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  zmena 

 
Zmyslové vnímanie a jeho integrita je nevyhnutným predpokladom pre procesy orientácie 
a mobility zrakovo postihnutých.  V súvislosti s orientáciou a mobilitou zrakovo postihnutých  
rozvíjame okrem spomínaných zmyslov aj polohové a pohybové vnímanie.  Vnímanie 
pomocou týchto dvoch zmyslov umožňuje zrakovo postihnutým spoznávať napr. sklon dráhy, 
stúpanie či klesanie, zakrivenie dráhy a mieru jej zakrivenia. Pomocou nich  by mal človek  
dokázať vnímať priamočiary pohyb pri chôdzi, odhadovať rýchlosť svojho pohybu, 
vzdialenosť a neskôr aj uhly (Čálek,1984).  
Ešte by sme chceli spomenúť jeden problém. Teoretické poznatky o priestorovej orientácii 
a samostatnom pohybe zrakovo postihnutých rozpísané v odbornej literatúre zatiaľ 
nenachádzajú ako celok svoje pevné miesto  vo výchovno-vzdelávacom procese detí so 
zrakovým postihnutím. Snahy o implementáciu priestorovej orientácie a mobility ako 
samostatnej výchovy (resp. vyučovacej jednotky) nachádzajúcej svoje postavenie medzi 
ostatnými výchovami (predmetmi) sú zatiaľ len veľmi úlomkovité. Bolo by prínosné, keby sa 
v budúcnosti uvažovalo o zavedení predmetu Orientácia a mobilita ZP priamo do učebných 
osnov s konkrétnou hodinovou dotáciou, aby sa postupne zvyšovala kvalita života jednotlivcov 
so ZP.  

6.9  Špecifiká kvality života jednotlivcov so zrakovým postihnutím 
Kvalita života predstavuje súhrn okolností, ktoré vymedzujú možnosti existencie človeka. 
Môžeme ju triediť z rôznych hľadísk a dimenzií človeka. Kvalita života predstavuje bohato 
štruktúrované zoskupenie javov, ktoré študuje veľa vedných odborov z referenčného poľa 
teórie človeka (antropológie). Kvalita života jednotlivcov so ZP sa ale vyznačuje aj ďalšími 
špecifikami podmieňovanými jednak špecifikami učenia sa pri zníženej alebo vylúčenej 
kontrole zrakom a tiež možnosťami zrakovo postihnutého existovať v prostredí vizuálne silno 
poznamenanej majoritnou kultúrou intaktných jednotlivcov. Pretože vyhýbanie sa zrakovo 
postihnutých s touto majoritnou kultúrou nie je možné ani účelné, vzniká pomerne  bohato 
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štruktúrované pole špecifík existencie ZP, ktoré je viazané na možnosti kompenzácie 
a reedukácie poškodeného videnia.  
Z tyflopedagogických štúdií je známe, že špecifiká kvality života ZP, ktoré ju odlišujú od 
existencie intaktných a existencie iných (deviáciami charakterizovaných a znevýhodnených) 
skupín, predstavujú týchto 5 oblastí: 

� spôsoby akceptácie zrakovej poruchy, 
� informačný deficit a zmyslová deprivácia, 
� samostatnosť a sebestačnosť ZP, 
� spoločenský status a prosperita ZP, 
� pracovné schopnosti ZP (Jesenský, 2002).  

Otázkam akceptácie zrakovej poruchy venovala značnú pozornosť aj časť českých odborníkov 
(pozri Čálek, Jesenský, Křivohlavý, Souček et al.). Ide o potrebu vyrovnať sa so zrakovým 
postihnutím ako s nemeniteľným faktom na jednej strane a vyrovnať sa s potrebou zvládať 
dôsledky tohto postihnutia a znevýhodnenia v najrôznejších oblastiach existencie ZP na strane 
druhej. Akceptácia sa netýka len jednotlivcov so ZP, ale aj ich rodinných príslušníkov 
a známych. Predstavuje celoživotný proces, ktorý s väčšou alebo menšou intenzitou vystupuje 
ako súčasť jednotlivých životných etáp ZP.  
Obmedzenie alebo vylúčenie zrakovej kontroly spôsobuje častokrát zmyslovú depriváciu 
vyznačujúcu sa problémami v poznávaní okolitého prostredia a prežívaní zmyslového 
handicapu.  Tento jav sa premieta aj do oblasti informácií a spôsobuje informačný deficit ZP. 
Informácie tvoria významnú súčasť kultúry. V majoritnej spoločnosti sa prejavujú vysokou 
mierou vizualizácie (väzbou na zrakový analyzátor), v minoritnej kultúre ZP sa vyznačujú 
kompenzáciou pomocou haptizácie, auditizácie, kinetizácie, olfaktorizácie, gustizácie, 
špeciálnej vizualizácie a niektorými ďalšími postupmi.  
K významným špecifickým prostriedkom, ktoré pomáhajú riešiť informačný deficit zrakovo 
postihnutých a sú predmetom špeciálnych výcvikových programov patria:  

� reedukácia zraku, 
� reliéfno-bodové písmo, 
� tyflografika, 
� multisenzorická mikroorientácia a výcvik (Jesenský, 2002).  

Výcvikové programy sú významnou súčasťou edukácie a rehabilitácie zrakovo postihnutých a 
pomáhajú riešiť úlohy funkčnej gramotnosti zrakovo postihnutých. Miera možnosti kontroly 
zrakom významne kontroluje aj ďalšiu oblasť funkčnej gramotnosti ZP, ktorú predstavujú 
väzby špecifík mikro a makroorientácie.  S nimi je úzko spätá aj otázka samostatnosti ZP. 
Štruktúru tejto oblasti tvoria dva veľké obsahové a výcvikové celky: 

� priestorová orientácia a samostatný pohyb, 
� sebaobsluha ZP. 

Vo vekovej kategórii dospelých ZP hrá nezanedbateľnú úlohu rozvoj pracovných schopností, 
zručností a návykov premietajúcich sa do profesijnej prípravy a uplatnenia sa na trhu práce. To 
priamo súvisí s tyfloergotizáciou, t.j. prispôsobovaním pracovného prostredia schopnostiam 
a možnostiam ZP a s adaptáciou zrakovo postihnutého na konkrétnom pracovisku. Pozitívne 
prejavy zrakovo postihnutých v týchto oblastiach prispievajú nielen k rastu ekonomickej 
nezávislosti ZP, ale napomáhajú aj v raste prestíže a sociálneho statusu jednotlivca so 
zrakovým postihnutím.  
Tyflopedagogika sa zaoberá kvalitou života z troch základných dôvodov - kvalita života je 
priamo spojená s antropologickými paradigmami komprehenzívnej tyflopedagogiky, 
vymedzuje vonkajšie a vnútorné podmienky vzniku, priebehu a modifikácie tyfloedukačných 
situácií, odhaľuje, kde vznikajú edukačné potreby ZP a aká bude ich podstata.  
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6.10 Pracovno-právne postavenie občanov so zrakovým postihnutím 
V súčasnej dobe v krajinách s vyspelým právnym systémom sa pravdepodobne už ani nenájde 
štát, ktorý by vo svojej legislatíve neupravoval pracovné podmienky osôb so zmenenou 
pracovnou schopnosťou 
Vo všeobecnosti zdravotne postihnutí predstavujú pre spoločnosť veľkú ekonomickú záťaž. 
Postihnutie, resp. handicap si od spoločnosti vyžaduje mnohé opatrenia, ktoré sa týkajú aj 
zamestnávania zdravotne postihnutých a tiež aj zvýšené finančné prostriedky.  
Postup ekonomických reforiem spôsobil zrušenie mnohých podnikov a prevádzok a tým aj 
zrušenie mnohých pracovných príležitostí. Nezamestnanosť sa tak postupne u nás stala úplne 
reálnym fenoménom.  
Trend vývoja nezamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou má svoje 
špecifiká.  Patrí medzi ne každoročný nárast počtu evidovaných nezamestnaných so ZPS, ich 
pomerne stály podiel na celkovom počte nezamestnaných (6-7%), pomerne vysoký počet osôb 
so ZPS na jedno voľné pracovné miesto a rast ich podielu na dlhodobej nezamestnanosti. Toto 
všetko poukazuje na výrazné znevýhodnenie pri uplatnení týchto občanov na trhu práce.  
Zdravotné postihnutie u mnohých občanov so ZP sprevádza nízka kvalifikačná úroveň, čo 
vytvára fenomén ich dvojitého znevýhodnenia.  
Mnoho podnikov obmedzilo zamestnávanie postihnutých jedincov z dôvodu, že je dostatok 
zdravých jedincov. Aj napriek legislatívnym úpravám mnohé podniky, firmy a spoločnosti 
radšej zaplatia štátu pokutu, ako by mali zamestnať postihnutého jednotlivca.  
Ďalšími dôvodmi straty zamestnania sú okrem organizačných zmien vyššie nároky na 
zamestnancov z dôvodu kumulácie úloh a tiež neprispôsobenia technických a technologických 
zariadení na obsluhu zamestnancom so ZP.  
Dôležitú úlohu pri zamestnávaní občanov s postihnutím zohráva i poradenská činnosť úradov 
práce, kde by mali byť jednotlivci informovaní najmä o ich právach a povinnostiach pri 
vykonávaní pracovnej rehabilitácie. Príprava na pracovné uplatnenie občana so ZP sa 
vykonáva najmä so zreteľom na jeho zdravotnú spôsobilosť na prácu a náročnosť pracovnej 
činnosti, ktorú bude občan po skončení prípravy na pracovné uplatnenie vykonávať. Zahŕňa 
prípravu na povolanie, zaškolenie a prípravu na prácu.  
Aby sa občania so ZP mohli uchádzať o rôzne druhy zamestnania, je potrebné vytvoriť 
podmienky a potrebné kontakty, informácie, podporu, prístup k týmto možnostiam, najmä 
z hľadiska ich obmedzených fyzických, psychických a zmyslových schopností. Pre mnohých 
takýchto občanov je pri ich pracovnom uplatnení obrovským problémom rozsiahla bariérovosť, 
ktorú si zdravý jednotlivec ani neuvedomuje. 
Občania so ZP majú všeobecne horšie predpoklady na uplatnenie sa na trhu práce. Pre 
zdravotné problémy majú vyššiu absenciu, väčšinou ide o staršie osoby, osoby s nižším 
vzdelaním často vyžadujúce zvláštnu úpravu pracoviska.  Veľa z nich nemôže uplatňovať 
svoju pôvodnú kvalifikáciu. Občania so ZP majú v pracovnom procese rovnaké práva 
a povinnosti ako ostatní zamestnanci. Zákonník práce ich však vzhľadom na ich zdravotnú 
a sociálnu situáciu v niekoľkých ustanoveniach zvýhodňuje.  
O zamestnávanie občanov so ZP majú podnikatelia malý záujem najmä z dôvodu ich vyššej 
možnosti „výpadku“ oproti ostatným zamestnancom, z dôvodu nedostatku vhodných 
výrobných programov zodpovedajúcich možnostiam zrakovo postihnutého, nedostatočného 
ekonomického zvýhodnenia zamestnávateľov, nezlučiteľnosti podmienok vyžadujúcich určitú 
kvalifikáciu so skutočnosťou a tiež z dôvodu zvýšenej pracovno-právnej ochrany takto  
postihnutých jedincov.  
Aby sa mohol zdravotne postihnutý jednotlivec pracovne uplatniť, nepotrebuje len získať len 
chýbajúce zamestnanecké zručnosti, ale ako uvádza Kozoň (2003) predovšetkým 
zrehabilitovať psychiku, pretože psychika v základe nesie následky tohto zdravotného 
postihnutia. Prejavujú sa v prežívaní a v konaní. Napriek svojmu vedome vynaloženému úsiliu 
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si ich sám nevie odstrániť. Potreba odbornej pracovnej rehabilitácie má preto svoje 
opodstatnenie.  
Evidovaným nezamestnaným občanom so ZP pri riešení ich problému zamestnania nemôže 
postačovať informatívne a odborné poradenstvo na úrade práce, pretože problém existuje mimo 
možnosti doteraz poskytovaných služieb. Klienti pociťujú, že podstata problémov je v nich, len 
nevedia, ako si majú sami pomôcť. Psychosociálny stav nezamestnaného klienta so ZP si 
vyžaduje komplexný prístup, ktorý by mal mať charakter uceleného programu pracovnej 
rehabilitácie.  
Cieľom pracovnej rehabilitácie je zvážiť pracovnú schopnosť, ktorá je ovplyvňovaná 
zdravotnými, osobnostnými a sociálnymi faktormi, čiže ide o posúdenie z komplexného 
hľadiska.  Lekár, psychológ, ergoterapeut a sociálny pracovník by mali tvoriť základ 
odborného tímu pre aktívnu spoluprácu s klientom, aby sa mohla zohľadniť situácia 
a predpoklady záujemcu o zamestnanie z celkovej perspektívy. Počas pracovnej rehabilitácie 
sa má pozitívne ovplyvňovať aj osobnostná zložka, ktorá podľa našich zistení má veľmi 
dôležitú rolu.  
Obdobie, kedy si jednotlivci so zrakovým postihnutím mohli vybrať len z niekoľkých povolaní 
(napr. košikár, telefonista, masér a pod.)  sú už našťastie minulosťou. V súčasnosti sú tieto 
možnosti podstatne širšie a čo je pozitívne, stále viac zrakovo postihnutých študuje nielen na 
stredných odborných školách a na gymnáziách, ale aj na vysokých školách.  Nie je výnimkou, 
že jednotlivci so ZP študujú pedagogické vedy, matematické vedy, technické vedy, jazyky, 
žurnalistiku a pod.  
Súčasná doba, ktorá je charakteristická rýchlym tempom rozvoja nových informačno-
komunikačných technológií, špecializovaných pomôcok a prístrojov a ich  vysokou technickou 
a technologickou úrovňou ponúka aj jednotlivcom so ZP oveľa širšie možnosti uplatnenia sa 
v pracovnom a spoločenskom živote.  
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7  KOMUNIKÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH 
 
Komunikáciou sa vo všeobecnosti rozumie sprostredkovanie alebo výmena informácií v rámci 
biologických, technických alebo sociálnych systémov, či vzájomne medzi jednotlivými 
systémami (Vašek, 1996). V špeciálnej pedagogike  majú osobitný význam náhradné systémy 
vytvorené na dorozumievanie sa s postihnutými a najmä  medzi postihnutými vzájomne. Na 
písomné dorozumievanie sa medzi nevidiacimi slúži Braillovo  písmo (reliéfno-bodové písmo). 
Braillovo písmo – ako možnosť čítania a písania – je pre nevidiacich jedinečným vynálezom. 
V roku 1825 ho vytvoril nevidiaci učiteľ slepcov v Paríži Louis Braille (1809-1852). Na písme 
pracoval viac rokov a postupne ho zdokonaľoval.  Pokusy o vytvorenie takéhoto písma však 
zaznamenávame dávnejšie predtým, kedy sa robili viaceré pokusy, ako sprístupniť písanú reč 
nevidiacim. No iba Louis Braille tento nápad doviedol do konca a vytvoril systém písma, ktoré 
sa dodnes používa na celom svete – Braillovo písmo (reliéfno-bodové písmo). Zostavil tzv. 
šestibod tak, že usporiadal tri páry bodov pod seba a jednotlivé body očísloval: 
Obrázok 1 Braillov kód 
 
 

 
 
 
 
Kombináciou šiestich bodov (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich bodov) dosiahol 
63 znakových variantov. Týchto 63 variantov znakov je usporiadaných do 5 riadkov po 10 
znakov.  Tento počet postačuje na to, aby bolo možné napísať písmená abecedy, diakritické 
znamienka, matematické, chemické symboly a vzorce, notové a iné znaky. Veľkosť šesťbodia 
je možné regulovať podľa prahu citlivosti čítajúceho prsta. Fyziologicky najvhodnejšie 
rozmery šesťbodia sú 6x3,6 mm, keď je medzera medzi znakmi 1,2 mm a medzi riadkami 3,6 
mm. Reliéfno-bodové písmo  je jednoduché. Má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť.  
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Obrázok 3 Braillova abeceda  
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Písmo sa tlačí reliéfne a je čitateľné hmatom. Bodovým písmom sú tlačené knihy a časopisy 
pre nevidiacich. Môžeme ho písať pomocou Tatrapointu (Pichtovho stroja), a tiež pomocou 
bodátka na špeciálnej tabuľke (Pražská tabuľka). V súčasnosti sa ale najviac (najmä pre 
komerčnejšie účely) využíva spôsob bežného písania na PC a následného vytlačenia na 
Braillovskej tlačiarni, ktorá text písaný v bežnej latinke pretransformuje do reliéfnej podoby. 
Braillovo písmo je základným prostriedkom gramotnosti nevidiacich. Hrá významnú úlohu pri 
vzdelávaní, zamestnávaní, trávení voľného času a pri riešení mnohých každodenných 
problémov ľudí s vážnym zrakovým postihnutím. Komunikácia nerobí nevidiacim žiadne 
väčšie problémy. Žiť so zrakovým handicapom neznamená nekomunikovať. Ťažko zrakovo 
postihnutý človek vstupuje do komunikačného procesu s intaktnými, ale tiež aj s rovnako 
postihnutými ľuďmi. V takomto kontakte vzniká obojstranná komunikačná skúsenosť a obe 
strany sa podieľajú na kvalite vzájomnej komunikácie. Vzájomná komunikácia je priestorom 
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pre spätnú väzbu oboch strán. Je len potrebné poznať niektoré základné pravidlá, ktoré sa 
týkajú skôr sprievodných znakov komunikácie než komunikácie samotnej. Komunikácia 
nevidiacich, tak isto ako komunikácia intaktnej populácie prebieha dvomi formami – ústne 
a písomne.   
Aj keď ústna komunikácia ťažko zrakovo postihnutých má svoje špecifiká, svojou podstatou sa 
neodlišuje od komunikácie intaktnej populácie. Aj nevidiaci bežne používajú slová typu „pozri, 
vidíš, ukáž, tam, tu, dovidenia, uvidíme sa zajtra“ a pod.  Špecifiká sa môžu objaviť v slovnej 
zásobe nevidiaceho a to tak v množstve osvojených a používaných slov, ako aj v ich význame. 
U nevidiacich je častým fenoménom tzv. verbalizmus. To znamená, že nevidiaci síce používa 
dané slovo, ale chápanie jeho pojmovej podstaty je rozdielne. Je to spôsobené tým, že nevidiaci 
nemajú možnosť zrakovej kontroly a najmä abstraktné slová, ktoré sa nedajú názorne vysvetliť, 
alebo sú založené na vizuálnych znakoch spôsobujú nevidiacim problémy v ich pochopení. 
Preto je dôležitá spätná väzba, najmä v edukačnom procese pri vysvetľovaní nového učiva. Je 
potrebné si overiť, či nevidiaci študent pochopil učivo správne a požiadať ho o verbálne 
zhrnutie toho, čo bolo povedané. Tiež sa často stáva (najmä u kongenitálne nevidiacich), že 
artikulácia jednotlivých slov nie je taká výrazná a prúd jednotlivých slov môže poslucháčovi 
splývať. V konečnom dôsledku to môže viesť až k nezrozumiteľnosti prejavu. Opäť je to 
spôsobené nemožnosťou vizuálnej kontroly. Je preto potrebné prejaviť patričnú dávku 
trpezlivosti a ústretovosti a požiadať nevidiaceho o spomalenie reči alebo o zopakovanie 
hovoreného. To však platí aj naopak. Aj intaktný človek by sa mal vyjadrovať jasne, 
zrozumiteľne a nepoužívať neurčité slová ako „tam, tu, niekde, inde“, ale určiť konkrétne 
miesto (napr. na stole, vpravo od skrine a pod.), vyvarovať sa obšírnych opisov, zamerať sa na 
podstatné znaky objektu, prípadne dôležité detaily, bežne používať všetky slová (aj slová ako 
„pozri, vidíš, ukážem ti, sleduj a pod.). Dôležité je žiadať si od nevidiaceho spätnú väzbu kvôli 
kontrole, či všetko pochopil tak, ako sme mu to povedali, pri vysvetľovaní sa spýtať na jeho 
predstavy, ktoré si utvoril (konfrontácia so skutočnosťou). Nezdvorilé je šepkať v prítomnosti 
nevidiaceho. U nevidiaceho majú mimika a gestá nepodstatný charakter, je však potrebná 
výrazná modulácia hlasu čo do výšky, hĺbky, farby, hlasitosti a pod. a tiež  prispôsobenie 
tempa reči. Ešte jedno špecifikum je v ústnej komunikácii nevidiacich veľmi výrazné. Často 
krát sa stáva, že keď hovoríte s nevidiacim, otočí hlavu nabok a vám sa zdá, že ho vaše slová 
nezaujímajú. Práve naopak. Nevidiaci len používa kompenzačné postavenie hlavy, aby vás 
lepšie počul a porozumel všetkému, čo mu chcete povedať. Niekedy to na vyučovaní môže 
vyzerať tak, že nevidiaci hľadí „do prázdna“, ale vo väčšine prípadov to tak naozaj nie je. Ak 
by ste predsa len mali takýto pocit, položte nevidiacemu kontrolnú otázku. Písomná 
komunikácia nevidiacich je trochu zložitejšia. Vzhľadom na absenciu zraku sú nevidiaci 
„nútení“ používať náhradné komunikačné systémy – najmä Braillovo písmo (reliéfno-bodové 
písmo), alebo asistentov, ktorí im budú predčítavať text písaný latinkou a zapisovať ich 
myšlienky. V súčasnosti však už mnohí nevidiaci majú aj možnosť elektronickej komunikácie 
prostredníctvom špeciálneho hardware a software, ktoré transformujú bežné písmo do 
Braillovho kódu, alebo pomocou čítacieho prístroja Optaconu. Tak isto je veľkým prínosom aj 
tzv. zvuková kniha – načítanie textu na kazety, ktoré nevidiaci neskôr počúva. Na trhu existujú 
aj čítacie zariadenia, ktorých výhodou je sloboda výberu toho, čo a kedy chce čítať.  Ich 
veľkou nevýhodou je však ich cena, ako aj náročná obsluha, ich neprenosnosť a nemožnosť 
prečítania nekvalitne napísaného textu (rukou písaný text alebo nekvalitne vytlačený text).  
 

7.1  Prostriedky komunikácie nevidiacich 
� Prostriedky  komunikácie nevidiacich s vidiacimi 

Medzi prostriedky bežnej písomnej komunikácie nevidiacich s vidiacimi patrí kancelársky 
písací stroj, magnetofón, prípadne diktafón a tiež aj telefón. V súčasnosti ich dopĺňajú 
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výdobytky modernej elektroniky, najmä komunikácia prostredníctvom internetu (mailom, 
chatom, ICQ, SKYPE a pod.).  

� Prostriedky komunikácie nevidiacich s nevidiacimi 
Na komunikáciu v rámci komunity nevidiacich sa používajú najmä Tatrapointy (mechanické 
písacie stroje na Braillovo písmo), Pražská tabuľka s bodátkom, čítacie hmatové zariadenia 
a komunikácia prostredníctvom vyššie spomínaného PC s hlasovým výstupom, pomocou 
špeciálnych elektronických zariadení (Eureka, Aria, Braillen´Speak) a telefónu.  
 

7.2  Zásady komunikácie s nevidiacim 
Nevidiaci sú normálni ľudia, ktorí majú rôzne povahové črty, majú dobré aj zlé vlastnosti, 
majú svoje prednosti, ale aj svoje nedostatky. Nevidiaci nepotrebujú súcit, potrebujú pomoc. 
Ak sa stretnete s nevidiacim, správajte sa prirodzene a prakticky. Pozdravte nevidiaceho ako 
prvý a predstavte sa mu menom. Pomoc ponúknite, ale nevnucujte sa. Nevidiaci sa musí sám 
rozhodnúť, či vašu pomoc prijme, alebo ju odmietne.  
Ak vstúpite do miestnosti, v ktorej sa nachádza nevidiaci, pozdravte ako prvý, aj keby ste boli 
mladší. Ak sa stretnete s nevidiacim, ktorý má so sebou sprievodcu, prejednávajte záležitosti 
nevidiaceho priamo s ním, nie so sprievodcom. To, že nevidí neznamená, že je aj 
nesvojprávny. Nemôže síce s vami udržiavať zrakový kontakt, ale svoje záležitosti si väčšinou 
vie vybaviť sám. Úlohou sprievodcu je pomáhať nevidiacemu pri orientácii v priestore 
a mobilite, prípadne v úlohách, o ktoré ho nevidiaci požiada.   
V nasledujúcich riadkoch ponúkame Desatoro komunikácie s nevidiacimi študentmi, ktoré by 
mohlo pomôcť mnohým pedagógom prekonať počiatočné rozpaky a navodiť bezproblémovú 
komunikáciu s takto postihnutými ľuďmi.  

1. S nevidiacim rozprávajte úplne prirodzene. Je chybou si myslieť, že nevidiaci vidí len 
tmu. Len 5% z celej skupiny nevidiacich je úplne slepých. Niektorí majú zachovaný 
svetlocit, iní farbocit alebo ich kombináciu.  

2. Pozdravte nevidiaceho ako prví aj napriek tomu, že je to váš študent. Asi by sa cítil 
veľmi neisto, keby počul okolo seba zvuky alebo kroky a nevedel, čo alebo kto to je. 
Bola by to pre neho veľmi nepríjemná situácia.  

3. Podanie ruky na pozdrav nahrádza očný kontakt. Sám iniciujte podanie ruky aj keď 
vidíte, že nevidiaci ju má stále pri tele. Niekedy stačí letmý dotyk a nevidiaci pochopí, 
čo má urobiť.  

4. Pri vyučovaní je dôležité študentovi vysvetliť, ako bude vyučovacia hodina prebiehať. 
Je to potrebné nielen kvôli organizácii hodiny, ale najmä kvôli tomu, aby si mohol 
pripraviť potrebnú korekčnú alebo kompenzačnú techniku. A v konečnom dôsledku sa 
bude cítiť sebaistejšie, keď bude vedieť, čo nasleduje.  

5. Nepodceňujte nevidiaceho. 
6. Nepreceňujte jeho sily. Je pravda, že svoje povinnosti si musí plniť tak isto, ako ostatní 

spolužiaci, ale možno bude od vás potrebovať väčší priestor na vysvetlenie postupu 
práce alebo ďalšie doplňujúce informácie. 

7. Komunikácia by mala prebiehať priamo s nevidiacim študentom aj napriek tomu, že má 
svojho asistenta alebo sprievodcu.  

8. Nevidiaci študent má právo kamkoľvek vstupovať so svojím vodiacim psom. Pes je 
špeciálne vycvičený na mnohé situácie a pri bežnom kontakte nie je nebezpečný. Na 
vodiaceho psa však nie je vhodné pískať, mľaskať, hladkať ho, kŕmiť ho alebo sa s ním 
rozprávať bez súhlasu majiteľa.  

9. Upozornite študenta na situácie o ktorých si myslíte, že by mohli byť pre neho 
nebezpečné alebo nepríjemné.  
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10. Vážte si nevidiaceho študenta ako plnohodnotného človeka. Myslite na to, že ak 
dosahuje rovnaké výsledky, ako jeho spolužiaci, znamená to, že musí vynaložiť oveľa 
viacej úsilia, aby to dosiahol (http://www.fnplzen.cz/desatero.asp#ZRAK).  

A ešte zopár komunikačných tipov: 
Upútajte pozornosť človeka so zrakovým postihnutím. Prv než začnete rozprávať, predstavte 
sa. Uistite sa, že vás  dobre počuje. Rozprávajte jasne, vecne a zrozumiteľne. Pýtajte si spätnú 
väzbu. Je dôležité spýtať sa zrakovo postihnutého či chápe to, čo od neho požadujete. Ak má 
dieťa/študent zvyšky zraku, používajte výraznejšiu mimiku a gestikuláciu. Ukážte, že ste 
ochotní komunikovať a počúvať. Zdôrazňujte kľúčové slová a opakujte vety, ak je to potrebné. 
Používajte slová primerané veku jednotlivca so zrakovým postihnutím a jeho schopnostiam. 
Používajte rôzne slová toho istého významu na objasnenie predmetu alebo situácie. Používajte 
rôznu  moduláciu hlasu, aby váš prejav nebol monotónny. Používajte prirodzený rytmus 
a intonáciu hlasu. Dajte mu čas, aby prijal a porozumel, čo hovoríte. Urobte pauzu pred tým, 
než zmeníte tému. Noste oblečenie, ktoré kontrastuje s farbou v triede (bledé oblečenie pred 
tabuľou, alebo tmavé oblečenie pred bledou stenou – podľa formy výučby). Dajte 
dieťaťu/študentovi čas, aby mohol reagovať. Buďte trpezlivý.  
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8  POMÔCKY A PRÍSTROJE PRE JEDNOTLIVCOV SO ZRAKOVÝM   
POSTIHNUTÍM 
 
Uplatnenie zrakovo postihnutých v praxi je možné len vtedy, ak sú technicky gramotní  
a dokážu využívať moderné pomôcky a techniku ku skvalitneniu svojho života a tiež 
produkovať hodnoty prospešné pre celú spoločnosť. Začiatkom deväťdesiatych rokov spôsobil 
počítačový rozvoj  boom v ich  zavádzaní do rôznych sfér, obchodných, administratívnych, 
vzdelávacích, vedeckých, teda aj do školstva. Nové technické výdobytky súčasnej doby 
ponúkajú nielen nové kompenzačné a reedukačné možnosti, ale najmä skvalitnenie služieb, 
servisu a celkovej kvality života zrakovo postihnutých vôbec. Moderné elektronické pomôcky 
sú perspektívou pre zrakovo postihnutých a dovolíme si vysloviť prognózu, že ich používanie 
bude mať v blízkej budúcnosti oveľa väčší význam ako dnes. Budú neodmysliteľnou súčasťou 
edukačného procesu a pracovného uplatnenia sa zrakovo postihnutých.  
Pomôcky a prístroje pre zrakovo postihnutých nazývame spoločným názvom tyflotechnika. 
Tyflotechnika predstavuje súhrn technických zariadení a pomôcok, ktoré umožňujú zrakovo 
postihnutým (slabozrakým, osobám s binokulárnymi poruchami, čiastočne vidiacim, 
nevidiacim, hluchoslepým) korigovať, kompenzovať alebo reedukovať svoj zrak do tej miery, 
aby boli schopní samostatne, bez cudzej pomoci, riešiť všetky bežné životné situácie. To 
znamená, že človek so zrakovým postihnutím bude na základe používania špeciálnych 
technických pomôcok schopný sám bez pomoci iných zvládať sebaobslužné činnosti, 
orientáciu v priestore, komunikáciu, získavať informácie z rôznych zdrojov a pretransformovať 
ich do hmatovej alebo zvukovej podoby, vzdelávať sa, zvládať zvolenú profesiu. Z tohto 
dôvodu je tyflotechnika dôležitým činiteľom v oblasti resocializácie a integrácie zrakovo 
postihnutých. 
 

8.1  Diferenciácia tyflotechniky  
Pre základné rozdelenie tyflotechniky možno zvoliť niekoľko hľadísk. Pre edukačný proces sú 
však dôležité najmä tri hľadiská, a to hľadisko typu  zrakového postihnutia,  hľadisko spôsobu  
použitia tyflotechniky a hľadisko spôsobu pomoci zrakovo postihnutému. 
Z hľadiska typu zrakového postihnutia rozoznávame tyflotechniku pre: 

� slabozrakých, 
� osoby s binokulárnymi poruchami, 
� čiastočne vidiacich, 
� nevidiacich. 

Z hľadiska spôsobu použitia rozoznávame tyflotechniku: 
� klasickú (bežný písací stroj, kopírovací stroj so zväčšovacou funkciou),  
� školskú (diaprojektor, meotar a pod.), 
� optickú (lupy, turmony, a i.), 
� mechanickú (manuálnu) (Tatrapoint), 
� elektromechanickú (elektrický písací stroj), 
� elektronickú (Braillen´Speak, Aria, Eureka), 
� modernú (PC, scanner, Braillovský display, fusér a pod.).  

Z hľadiska spôsobu pomoci zrakovo postihnutému ide o tyflotechniku: 
� korekčnú (okuliare, lupy, turmony, ďalekohľadové okuliare, mikroskopy), 
� reedukačnú (troposkop, cheiroskop, periskop, mnemoskop, centrofor, pleoptofor a i.), 
� kompenzačnú (dlhá biela palica, vodiaci pes, adaptované pomôcky a prístroje pre ZP, 

špeciálne elektronické prístroje, špeciálne upravené PC,  pomôcky s hlasovým 
výstupom, indikátory farieb, svetla, hladiny..., a pod.).  
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Pre kvalitnú edukačnú prácu s jednotlivcami so zrakovým postihnutím je potrebné mať prehľad 
o možnostiach technickej pomoci zrakovo postihnutým a o druhoch a typoch rôznych 
špeciálnych prístrojov a pomôcok.  
Korekčná technika 
Úlohou korekčnej techniky je korigovať zrakové postihnutie do takej miery, aby jedinec mohol 
bez väčších problémov vykonávať bežné denné činnosti, t j. orientovať sa v priestore, 
pohybovať sa, zvládať sebaobslužné činnosti, písomne komunikovať a iné. Medzi korekčné 
pomôcky patria najmä bežné dioptrické okuliare (do blízka aj do diaľky), lupové okuliare, 
hyperokuláre,  lupy (ručné čitateľské, vreckové, bifokálne, príložné, stolové, hlavové, závesné 
a okuliarové a to s osvetlením alebo bez osvetlenia). Ďalej medzi korekčnú techniku 
zaraďujeme ďalekohľadové systémy, najmä Galileov a Keplerov, teleskopy, binokuláry, 
monokuláre, mikroskopy, telemikroskopy. Veľmi užitočnou pomôckou pre zrakovo 
postihnutých je televízna čítacia lupa. Televízna čítacia lupa (TČL) je určená hlavne na čítanie 
textov pre ťažko slabozrakých. Svojou konštrukciou však umožňuje aj zobrazenie máp, 
obrázkov a nákresov, ako aj písanie a vykonávanie pracovných činností, ktoré vyžadujú veľké 
zväčšenie. Zariadenie je ideálne pre akékoľvek použitie, kde je potrebné zobraziť detaily. Dá 
sa veľmi jednoducho pripojiť aj na bežný televízny prijímač a tým dosiahnuť optimálne 
zväčšenie textu. Tiež existujú aj prenosné TVČL ( Prisma, Compact),  ktoré sú vhodné najmä 
pre študentov stredných a vysokých škôl vzhľadom k častým presunom do odborných učební. 
Viac informácií na www.unss.sk, www.sons.cz.   
 
Reedukačná technika 
Reedukačná technika má svoje opodstatnenie najmä u jednotlivcov s poruchami binokulárneho 
videnia. Náprava porúch binokulárneho videnia je najaktuálnejšia do 6 rokov života dieťaťa. 
Okrem pleoptických cvičení zameraných najmä na koordináciu oko-ruka sa na nápravu, nácvik 
a obnovenie binokulárnych funkcií využíva celý rad prístrojov. Ide o prísne medicínske 
diagnostické a stimulačné prístroje, ako napr. troposkop, cheiroskop, centrofor, pleoptofor, 
lokalizátor, perimeter, CAM vision stimulátor a mnohé iné. Ako sme už spomenuli, ide 
o prístroje medicínskeho charakteru a využitia a preto sa nimi podrobnejšie zaoberať 
nebudeme.  
 
Kompenzačná technika 
Zrakové postihnutie spôsobuje ľuďom problémy v priestorovej orientácii, pri sebaobsluhe, pri 
získavaní informácií a ich odovzdávaní iným. Riešiť tieto problémy alebo ich aspoň čiastočne 
zmierňovať pomáhajú zrakovo postihnutým kompenzačné pomôcky vyvinuté práve pre tento 
účel. Buď sú to predmety dennej potreby, ktoré sú využívané aj vidiacimi a sú upravené tak, 
aby ich mohol účelne využívať aj  človek so zrakovým postihnutím, alebo sú to pomôcky, 
ktoré boli vyrobené výhradne pre potreby samotných zrakovo postihnutých.  Kompenzačná 
technika poskytuje nevidiacim a slabozrakým ľuďom slobodu a nezávislosť vo svete 
informácií, otvára pred nimi možnosti vzdelávania a pracovného uplatnenia. Špeciálny 
hardware a software, syntetická reč, zväčšené zobrazovanie, dynamický hmatový display, 
optické rozoznávanie písma, tlač zväčšeným alebo reliéfno-bodovým písmom umožňujú ZP 
získavať a spracovávať informácie, čítať, písať, využívať aplikačné programy a programovanie 
rovnako ako vidiacim ľuďom. V tejto časti sa zameriame práve na pomôcky, ktoré sú 
využiteľné v edukačnom procese a aspoň stručne opíšeme kompenzačné pomôcky, ktoré sú 
dostupné na slovenskom trhu. Medzi pomôcky na mobilitu a orientáciu v priestore patria najmä 
rôzne typy dlhej bielej palice (jednoduché, skladacie, teleskopické alebo ich kombinácie), 
tyflosonar (UZV detektor prekážok), digitálny hlasový maják, ktorý podáva vecné informácie 
a uľahčuje orientáciu v priestore a tiež aj vodiaci pes, ktorý je nenahraditeľným spoločníkom 
a sprievodcom pre nevidiaceho (www.vodicipsi.cz ). Pomôcky na písanie zahŕňajú najmä 
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Tatrapoint – mechanický písací stroj na Braillovo písmo, kolíčkovú písanku, Pražskú tabuľku s 
bodcom, rysovaciu súpravu, podložku a fóliu na reliéfne kreslenie, podpisovú šablónu a iné. 
Najviac využívaná je však elektronika. K elektronickým prístrojom a pomôckam patrí TADI – 
hovoriaci elektronický diár, rôzne typy indikátorov  (svetla, farby, tekutín), Digi záznamník , 
pomôcky s hlasovými výstupmi (tlakomery, glukomery, kuchynské a osobné váhy, meracie 
pásma, teplomer, minútky, hodinky, budíky, stopky a iné), upravený telefón pre nevidiacich 
s redukciou, kuchynské potreby označené Braillovým písmom, potreby pre domácnosť 
označené Braillovým písmom, diktafóny a mnohé ďalšie. Zrakovo postihnutí úspešne 
používajú aj bežné pomôcky a prístroje určené pre intaktnú populáciu  bez akýchkoľvek úprav 
alebo len s minimálnymi úpravami.   
 
Moderná elektronická tyflotechnika 
Informačný deficit, ako jeden zo základných faktorov, zapríčiňuje izolovanie zrakovo 
postihnutých od vidiacich. Z tohto vyplýva i potreba zmiernenia, resp. úplného odstránenia 
informačného deficitu. Môžeme ho odstraňovať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je účelné a 
efektívne využívanie elektronických tyflotechnických pomôcok založených na báze PC. 
Elektronické tyflotechnické pomôcky sú v tomto smere nenahraditeľné hlavne z hľadiska 
samostatnosti a nezávislosti samotných zrakovo postihnutých na pomoci inej osoby. 
Pripravenosť a prehľad pedagógov v oblasti modernej elektronickej tyflotechniky priamo 
súvisí so spôsobmi jej využívania v edukačnom procese. Samozrejme, nemôžeme od 
pedagógov vyučujúcich intaktnú populáciu vyžadovať aby vedeli o existencii všetkých 
špeciálnych elektronických prístrojov a zariadení. Podľa nášho názoru by však mali mať 
základné poznatky z tejto oblasti. Moderná elektronická tyflotechnika prináša nové 
kompenzačné, reedukačné a korekčné možnosti pre zrakovo postihnutých. Umožňuje rýchlu 
komunikáciu medzi zrakovo postihnutými, rýchly prevod a rôzne spôsoby úprav informácií na 
inú, pre zrakovo postihnutých vhodne vnímateľnú formu. Jej praktické využívanie však 
predpokladá nové poznatky, návyky a zručnosti zrakovo postihnutých v danej oblasti. Snáď 
najdôležitejšou dostupnou technickou pomôckou, ktorá pomáha pri špeciálnom vzdelávaní, je 
počítač. Čím ďalej, tým väčšie uplatnenie má počítač aj pedagogickom procese a to nielen v 
predmetoch špecializovaných na výučbu informatiky a programovania. Podľa Růžičkovej 
V.(2006) je dôležité, aby si pedagógovia uvedomovali svoju zodpovednosť za vzdelávanie 
a výchovu zrakovo postihnutých a boli informovaní o dostupných špeciálnych počítačových 
pomôckach, zariadeniach a programoch, ktoré by im mohli pomôcť v edukačnom procese, 
resp. ktoré môžu pomôcť jednotlivcovi so zrakovým postihnutím je pri efektívnejšom a 
rýchlejšom nadobúdaní vedomostí (informácií). Počítače môžu uľahčiť študentovi so ZP učiť 
sa aj nepriamo. Špeciálne počítačové pomôcky im pomáhajú rýchlejšie a efektívnejšie 
spracovať študijný materiál. Vieme, že texty v čiernotlači nie sú vhodné pre nevidiacich 
študentov a je potrebné ich upraviť do vhodnej formy. Používa sa najmä načítanie textu na 
magnetofónové kazety. Nevýhodou však je, že sa v takto nahranom texte študent ťažko 
orientuje a nie sú v ňom možné žiadne úpravy. Od tohto spôsobu spracovania učebných textov 
je efektívnejším spôsobom digitalizácia textu, t.j. aby študent dostal informácie a  potrebné 
materiály v elektronickej podobe. S takto upraveným textom sa potom dá ďalej pracovať. Je ho 
možné upravovať, ľahko sa v ňom orientovať, prípadne ho aj vytlačiť v braillovom písme na 
braillovskej tlačiarni. Tomu, aby sme boli schopní takto text spracovať, treba vedieť ho 
naskenovať a v počítači ho upraviť na vhodnú formu. Treba si uvedomiť, ako môže študent so 
ZP využiť počítač a ako ho môžete využiť vy  v edukačnom  procese - domáce úlohy, slohové 
práce odovzdané na diskete, CD alebo PC kľúči, písanie diktátov spolu s vidiacimi 
spolužiakmi v reálnom čase, kompatibilnosť textu z počítača so špeciálnymi braillovskými 
záznamníkmi a práca s nimi na vyučovacej hodine. Ďalšími pomocníkmi najmä pre nevidiacich 
je aj iné hardwarové a softwarové vybavenie – napr. elektronické záznamníky Aria, Euréka 
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a Braillen´Speak, Optacon, braillovská tlačiareň Index Everest, braillovský riadok Woyager 
44, hlasový výstup k PC WinTalker 4.0 XP a JAWS 5.0, zväčšovací program k PC Magic 9.0, 
Fine Reader 7.0 Profesional, zväčšovacia „čítačka“ ku scanneru Bizon 1.5 prípadne program 
na ozvučenie mobilu Mobile Speak. Veľkým prínosom pre zrakovo postihnutých je 
v súčasnosti celosvetová počítačová sieť Internet. Prostredníctvom nej môžu i zrakovo 
postihnutí pomerne rýchlo a flexibilne získavať a odosielať informácie. Od roku 2003 
prebiehal na Slovensku projekt Blind Friendly (www.blindfriendly.cz ), ktorý bol financovaný 
z prostriedkov EÚ vyčlenených na informatizáciu spoločnosti. Projekt mal vytvoriť tlak na 
dizajnérov, aby pristúpili k projektu, čím rozšíria návštevnosť svojich stránok a využívanie ich 
služieb zrakovo postihnutými používateľmi. WWW stránky musia spĺňať stanovené kritériá, 
aby mohli byť zaradené do databázy Blind Friendly. Elektronické Braillovské písacie stroje sú 
určené pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých ľudí na písanie Braillovho písma na 
papier alebo plastové fólie. Sú moderným ekvivalentom klasických mechanických 
braillovských strojov (Tatrapointov). Elektronické braillovské písacie stroje majú navyše 
mnohé funkcie, ktoré klasické mechanické stroje neumožňujú. Patrí sem napríklad 
zaznamenávanie zadaných Braillových znakov do pamäte, hlasový výstup, prenášanie 
hotových dokumentov do PC alebo do braillovských zápisníkov. Po prepojení elektronického 
braillovského písacieho stroja s PC, či braillovským zápisníkom zrakovo postihnutý môže 
dokumenty editovať, ukladať do iných textových formátov či tlačiť na klasickej tlačiarni. 
Kalkulačky s hlasovým výstupom nie sú vo veľkej miere využívané zrakovo postihnutými. Ide 
o finančne náročnú pomôcku, preto je pre postihnutých výhodnejšia kúpa zariadenia, ktoré 
obsahuje v sebe aj kalkulačku. Takýmto prístrojom je napríklad Braillen’Speak, Aria, PC, 
notebook a rôzne iné záznamníky pre zrakovo postihnutých. Avšak u zrakovo postihnutých 
študentov stredných a vysokých škôl vrecková kalkulačka uplatnenie nájde. Pri požiadavke 
vykonať veľké množstvo matematických úkonov za pomerne krátky čas je kalkulačka oproti 
Braillen’Speaku ľahšie ovládateľná a flexibilnejšia. Braillovský display je elektronické 
zariadenie spojené s počítačom sériovým alebo paralelným káblom. Display predstavuje riadok 
Braillových buniek, kde každá bunka je tvorená šiestimi alebo ôsmimi bodmi, ktoré sa môžu 
pohybovať smerom hore alebo dole tak, aby vytvorili určitý Braillov znak. Display sa používa 
na zobrazenie riadku textu z obrazovky počítača. Každá bunka má šesť alebo osem kovových 
alebo nylonových bodov. Užívateľ číta riadok Braillových buniek dotykom končekov prstov. 
Po prečítaní riadku sa zrakovo postihnutý môže posunúť na displayi, aby si mohol prečítať 
ďalšie riadky. Braillovské displaye majú tlačidlá, ktorými sa udáva smer textového kurzora. 
Stlačením smerového tlačidla príslušnej bunky sa pohne kurzor na príslušný znak textu. Počet 
Braillových buniek na displayi sa môže meniť. Braillovské displaye sú často kombinované 
s ďalším hardvérom a softvérom, aby sa vytvoril integrovaný celok. Mnoho týchto celkov 
zahrňuje v sebe aj hlasový výstup. Braillovská tlačiareň je ekvivalentom štandardnej tlačiarne. 
Tlačí Braillove znaky a reliéfnu grafiku. Typy tlačiarní sú rozmanité v závislosti od ich 
použitia (v domácnosti, v zamestnaní). S tým súvisí aj ich cena a rozmery. Sú vhodné na 
použitie v školách, napríklad na prípravu textov pre nevidiacich študentov, ale aj 
v domácnostiach a v zamestnaní. Elektronické čítacie prístroje umožňujú zrakovo 
postihnutému pomerne jednoduchým spôsobom čítať tlačený text (noviny, kniha, časopisy, 
administratívne dokumenty a pod.). Dokument stačí vložiť do scannera a prístroj ho začne čítať 
prostredníctvom hlasového výstupu. Svoje uplatnenie nájdu v knižniciach, v študovniach, 
v školách ale aj v úradoch a pracoviskách, kde sú zamestnaní zrakovo postihnutí. Braillovské 
záznamníky sú ľahké a prenosné. Majú rozmery videokazety. Sú určené na rýchle 
zaznamenanie si rôznych informácií. Zrakovo postihnutý do záznamníka vkladá údaje cez 
braillovskú klávesnicu. Záznamník má pamäť, do ktorej sa ukladajú súbory. Tie sa dajú 
kedykoľvek otvárať, editovať a čítať cez vstavaný hlasový výstup. Záznamník poskytuje 
zrakovo postihnutému veľa užitočných funkcií, ako napríklad hodinky (budík), kalkulačku, 
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textový editor, organizér a pod. Ide o zariadenia kompatibilné s bežnými PC. Môžu ich 
používať študenti na vyučovacích hodinách pri riešení rôznych úloh, zaznamenávaní si 
poznámok, administratívni pracovníci na organizáciu svojho pracovného času a pod. Hlasové 
syntetizéry - ide o zariadenia, ktoré premieňajú text z počítača do hovorenej reči. Hlasový 
syntetizér je hardvérový prístroj, ktorý vytvára reč v hlasovom prístupovom systéme. Zrakovo 
postihnutý užívateľ môže ovládať hlasitosť a rýchlosť syntetickej reči. Existujú tiež hlasové 
syntetizéry založené na softvére. Hlasové syntetizéry používajú najmä nevidiaci a osoby so 
zvyškami zraku. Softvér na čítanie z obrazovky počítača môže ťažko zrakovo postihnutým 
pomôcť do určitej miery kompenzovať svoj zrak. Program číta údaje (text), ktoré by pre 
normálne vidiaceho človeka boli zobrazené na obrazovke monitora. Nevidiaci alebo ťažko 
zrakovo postihnutý študent si môže sám nakonfigurovať čítač obrazovky podľa toho, v akej 
aplikácii s ním bude pracovať. To umožňuje zrakovo postihnutému lepšie sa orientovať 
v rôznych programoch. Využitie takýchto čítačov obrazoviek je zrejmé. Sú vhodné všade tam, 
kde sa od ťažko zrakovo postihnutých vyžaduje prístup k dátam (napr. textovým súborom a 
pod.). Konkrétne využitie je hlavne pri práci nevidiaceho s rôznymi textovými dokumentmi. 
Viac informácií na www.tyflocomp.sk, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz, 
www.tyflocentrum.cz, www.braillnet.cz.  
 

8.2  Možnosti využitia elektronickej tyflotechniky v edukačnom procese zrakovo 
postihnutých 
Možnosti, ktoré prináša technika sú skutočne obrovské. Ich postupné zavádzanie do 
edukačného procesu uľahčuje a zefektívňuje prácu jednotlivcov so zrakovým postihnutím. 
Elektronické braillovské písacie stroje sa môžu využívať rovnakým spôsobom ako 
mechanické. Avšak vzájomným prepojením niekoľkých takýchto prístrojov je možné pre 
nevidiacich vytvoriť „malú komunikačnú sieť“, ktorá do istej miery môže nahradiť klasickú 
tabuľu, keďže každý študent má v sieti prístup k údajom napísaným jeho spolužiakmi. Má ich 
v pamäti, alebo si ich môže vytlačiť. Túto vlastnosť je možné využiť pri skupinových prácach 
študentov, či pri výklade nového učiva a pod. Počítačové zostavy majú hneď niekoľko výhod, 
ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na ich používanie vo výchove, vzdelávaní a neskoršom 
pracovnom uplatnení zrakovo postihnutých. Integrujú v sebe mnoho funkcií a vlastností iných 
prístrojov, ktoré sú často finančne oveľa nevýhodnejšie. Počítač môže v plnej miere nahradiť 
vyššie spomenuté elektronické braillovské písacie stroje, kalkulačky so zväčšeným displayom 
alebo hlasovým výstupom, niektoré elektronické čítacie systémy, či dokonca televízne lupy. 
Pripojením scanneru, braillovského displaya, inštaláciou softvéru schopného čítať text 
z obrazovky monitora a hlasového syntetizéra získa zrakovo postihnutý komplexné zariadenie 
na čítanie klasických textov. Zrakovo postihnutý vloží do scannera text, ktorý počítač nasníma. 
Text sa potom naformátuje a užívateľ si ho môže prečítať buď na braillovskom displayi alebo 
cez hlasový výstup. Použitím braillovského prekladacieho softvéru si môže učiteľ pripraviť 
texty pre nevidiacich bez toho, aby ho musel písať na braillovskom písacom stroji. Text 
jednoducho napíše v klasickej latinke a program ho „preloží“ do Braillovho písma. Možný je aj 
opačný postup. Niektoré špecifické potreby zrakovo postihnutých je možné riešiť aj 
„softvérovo“, t. j. prostredníctvom špeciálne naprogramovaných aplikácií (programov). 
Takýmto spôsobom bol vytvorený aj obrazový zväčšovací softvér, ktorý je schopný 
niekoľkonásobne zväčšovať grafiku a text na obrazovke monitora. Napríklad pedagóg 
pomocou scannera nasníma do počítača obrázkový súbor. Potom ho pomocou zväčšovacieho 
softvéru môže na monitore zobraziť do požadovanej veľkosti. V inom prípade môže tento 
nasnímaný obraz vytlačiť na braillovských tlačiarňach ako reliéfny obrázok alebo reliéfne 
(Braillovo) písmo. Takýmto spôsobom môže pedagóg slabozrakým, binokulárne postihnutým 
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ale i nevidiacim sprístupniť na vyučovacích hodinách rôzne mapy, grafy, diagramy, obrázky 
alebo texty.  
Štúdium jednotlivcov so ZP na stredných a vysokých školách na Slovensku podporujú tri 
centrá - Podporné centrum pre ZP pri Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK 
v Bratislave, Centrum pomoci handicapovaným študentom pri PdF UK v Bratislave a tiež 
Bezbariérové centrum  pri Technickej Univerzite v Košiciach. V týchto centrách sa nachádzajú 
plne vybavené osobné počítače s hmatovými a sluchovými výstupmi,  lupy, PC programy na 
zväčšené zobrazovanie textu, na optické čítanie a kopírovanie písma, tlačiarne, scannery, 
Braillovské tlačiarne, fuséry, televízne čítacie lupy a iné. Centrá umožňujú ZP realizovať svoje 
práce na PC a  komunikovať prostredníctvom internetovej siete s celým svetom. Centrá 
pomáhajú najmä tým, ktorí si nemôžu dovoliť zakúpiť drahé kompenzačné pomôcky.  Avšak 
vzhľadom na ich územnú lokalizáciu veľká väčšina tých, ktorí by potrebovali  pomoc týchto 
Centier, má k nim časovo a finančne náročný  prístup.   
Pokrokom súčasnej doby sú aj moderné informačné a komunikačné technológie (Tarcsiová, 
Lisá, 2007). Medzi informačné a komunikačné technológie v súčasnosti zaraďujeme najmä už 
vyššie spomínaný počítač so všetkými špeciálnymi asistenčnými zariadeniami pre zrakovo 
postihnutých, internet (mail, chat, ICQ, SKYPE ai.) a tiež mobilný telefón. Internet je globálna, 
celosvetovo rozšírená sieť. Internet ako počítačová sieť je postavený na množstve menších, 
lokálnych (LAN) a rozsiahlych (MAN,WAN) počítačových sietí, ktoré sú navzájom prepojené, 
čím umožňujú informácii šírenie z jedného bodu počítačovej siete do druhého bodu siete. 
Nachádza sa na ňom obrovské množstvo informácií a veľké množstvo spôsobov využitia. 
Slovo internet je tvorené z dvoch slov a je prevzaté z anglického jazyka INTER –  
international, čo znamená medzinárodný a NET, čo znamená sieť. Mobilný telefón vznikol 
z potreby možnosti komunikovať mimo pevnej siete a bez káblového pripojenia. V súčasnosti 
však funkcie mobilného telefónu a služby poskytované mobilnými operátormi ponúkajú 
omnoho viac možností, ako len telefonovanie a posielanie krátkych správ. Dalo by sa povedať, 
že mobilný telefón je dnes akýmsi multifunkčným zariadením a to, že bol pôvodne vyvinutý na 
prenos hlasových dát, sa stalo jeho druhotnou funkciou. Pod pojmom multifunkčné zariadenie 
máme na mysli, že okrem spomínaného prenosu hlasových a textových dát dnes mobilný 
telefón dokáže zabezpečiť videohovory, internetové pripojenie, nahrádzať funkciu budíka, 
pripomienkovača, kalendára a diára, diktafónu, fotoaparátu, videokamery, rádia, mp3 
prehrávača, podporuje rôzne aplikácie vo forme hier a zbierok, dokáže prenášať informácie 
z jedného mobilného telefónu do druhého prostredníctvom siete operátora, ale aj 
prostredníctvom infraportu, alebo Bluetooth pripojenia. To je pre jednotlivcov so zrakovým 
postihnutím veľká výhoda. 
Na záver nám len zostáva dúfať, že moderné informačné a komunikačné technológie sa stanú 
neodmysliteľnou súčasťou edukačného procesu jednotlivcov so zrakovým postihnutím a budú 
pre nich nenahraditeľným pomocníkom a partnerom pri riešení situácií, ktoré sa bez takýchto 
technológií nezaobídu.  
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9  PEDEUTOLÓGIA V PEDAGOGIKE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH 
 
Pre prípravu budúcich učiteľov a ich kontinuálne vzdelávanie na Slovensku 
a v medzinárodnom kontexte je charakteristické, že v nich existuje neustály pohyb a že 
prebiehajú väčšie či menšie reformy. Žiadnu z nich však nikdy nemožno považovať za 
poslednú a  ukončenú, ale len za isté prechodné riešenie v podobe transformácie, či 
reflektovania spoločenských podmienok do profesijnej prípravy budúcich edukačných 
odborníkov. Je to z tých dôvodov, že učiteľská profesia patrí medzi tie profesie, ktoré musia 
veľmi promptne reagovať na zmeny prebiehajúce v spoločnosti a najmä na zdôvodnené 
požiadavky odberateľov ich služieb – t.j. žiakov a ich rodičov (Žovinec, Seidler, 2004).  
Pedagogika zrakovo postihnutých je spolu s ostatnými špeciálno-pedagogickými disciplínami 
integrálnou súčasťou odboru špeciálna pedagogika.  Historický vývin prípravy špeciálnych 
pedagógov v tejto oblasti sa podľa Čajku (1990) vzťahuje aj na samotný termín „tyflopédia“, 
ktorým zjednodušene označujeme teóriu edukačného (výchovno-vzdelávacieho) procesu 
zrakovo postihnutých.  Tento termín je v systéme špeciálnej pedagogiky zaužívaný od začiatku 
60. rokov, teda už takmer  jedno polstoročie.  
K.Čajka (1990) píše, že pokiaľ išlo o odbornú prípravu, v minulosti sa súbor poznatkov z tejto 
oblasti označoval ako okulopédia alebo okulopedická defektológia, neskôr ako oftalmopédia 
alebo oftalmopedická defektológia. Navrhoval sa aj termín optopédia, no ako názov študijnej 
disciplíny sa neujal. 
Tyflopedagogická pedeutológia je podľa Jesenského (2002) vedná disciplína, ktorá sa venuje 
štúdiu otázok pedagogických pracovníkov pôsobiacich v oblasti edukácie zrakovo 
postihnutých. V podstate ide o tieto okruhy otázok:  

� vlastnosti a schopnosti tyflopedagóga, 
� tyflopedagogická profesia, profesijná dráha, status tyflpopedagógov, 
� štruktúra a stratégie vzdelávania tyflopedagogických pracovníkov, 
� možnosti pôsobenia jednotlivcov so zrakovým postihnutím v profesiách pedagógov, 

rehabilitačných pracovníkov a psychológov. 
V tyflopedagogickej disciplíne pôsobí rad tyflopedagogických pracovníkov, ktorí sa 
zameriavajú na rôzne konkrétne oblasti. U tyflopedagógov, ktorí svoje povolanie vykonávajú 
s radosťou, zanietením a s výrazným záujmom registrujeme súbor vlastností a schopností, 
ktoré sa stávajú ich typickou charakteristikou. Patria sem najmä solidarita s postihnutými 
a pozitívny postoj k problematike ZP, empatické schopnosti a postoje ku jednotlivcom so ZP, 
prerastajúce niekedy až do hlbších nezištných stavov, humánnosť a altruizmus, osobná 
vyrovnanosť, uváženosť a cit pre spravodlivosť, dôveryhodnosť, principiálnosť a vytrvalosť vo 
svojich zámeroch a konaniach. 
Každý odborník pre oblasť tyflopedagogiky však musí plniť určité úlohy a niesť zodpovednosť 
za svoje správanie a konanie.  Predovšetkým by mal podporovať vzťah rodič – dieťa, načúvať 
obavám a pozorovaniam rodičov, rešpektovať hodnoty každej rodiny,  podporovať rodičov v 
ich úlohe advokátov dieťaťa, pozorovať vývin dieťaťa, predkladať špecifické odporúčania a 
činnosti na  podporu primeraného vývoja dieťaťa, zaobstarávať informácie o zdrojoch 
v spoločnosti, zaobstarávať informácie o zákonných právach, rešpektovať práva rodiny na 
súkromie a dôvernosti, koordinovať plánovanie s ostatnými pracovníkmi,  poskytujúcimi 
služby a schopnosť byť oporou tímu a konať ako hovorca v kontakte s medicínskou komunitou 
a  asistovať pri interpretácii medicínskych informácií s rodinou (Makovičová,1997). 
Okrem toho by mal mať určité vedomosti, najmä však vedieť porozumieť vývinu dieťaťa, 
porozumieť dopadu špecifických handicapujúcich podmienok  na vývin dieťaťa, znalosť 
stratégií podpory vývoja, prevencie vzniku  sekundárnych handicapov, podpory vzťahu rodič – 
dieťa, mal by byť flexibilný, schopný adaptovať alebo úplne opustiť pôvodný plán návštevy a 
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reagovať na momentálnu potrebu rodiny, rešpektovať rozdiely - vek, vzdelanie, zručnosti, 
životný štýl, vnútorné zariadenie, akceptovanie ponúkaného jedla. Mal by byť citlivý voči 
všetkým členom rodiny - dieťa je členom rôzne veľkej rodiny, všetci sa môžu podieľať na jeho 
živote. Mal by mať schopnosť introspekcie, zmysel pre humor a schopnosť klásť dôraz na 
pozitíva. Skutočné pozitíva odborníka však spočívajú v jeho schopnosti nadviazať priateľský 
vzťah so všetkými zúčastnenými a deliť sa o informácie zrozumiteľným a pre rodinu 
použiteľným spôsobom.   
Nestor českých špeciálnych pedagógov a tyflofil tridsiatich rokov minulého storočia J. Zeman 
o takýchto osobnostiach hovoril ako o „ľuďoch s vysokou kultúrou srdca“.  K týmto 
vlastnostiam a schopnostiam by sme mohli ešte priradiť túžbu po poznaní a potrebu 
vzdelávania,  disponovanie balíkom profesijných vedomostí a praktických zručností, sklon 
k ľudským postojom a demokratickému spôsobu konania.  
Tyflopedagóg by mal podľa Makovičovej (2000) disponovať súborom určitých vlastností, a to 
najmä ochotou pracovať s klientmi a potešením z práce s klientmi so  špeciálnymi potrebami, 
sebapoznaním a sebavedomím, poznaním špeciálnych programov pre jednotlivcov 
s postihnutím, schopnosťou spozorovať minútové zmeny a reakcie jednotlivca so ZP, 
schopnosťou primeraného plánovania a efektívnej komunikácie  s jednotlivcom so ZP, 
úprimným záujmom o jednotlivca so špeciálnymi potrebami a jeho  rodinu, efektívnosťou pri 
komunikácii s dospelými ZP a práci s rodinou, schopnosťou pracovať ako člen tímu, 
pružnosťou, tvorivosťou, vynaliezavosťou.  
Profesionálna dráha tyflopedagóga by mala predstavovať postupné rozširovanie, prehlbovanie 
a skvalitňovanie profesijných kompetencií. Tieto by mali začínať absolvovaním základného 
magisterského štúdia v tyflopedagogickej disciplíne, pokračovať postgraduálnym štúdiom, 
rekvalifikáciami, prípadne doktorandským štúdiom a habilitáciami vysokoškolských 
pedagógov – tyflopedagógov. S rastom odbornej kvalifikovanosti stúpa aj status 
tyflopedagóga.  
Na Slovensku korene prípravy v odbore pedagogika zrakovo postihnutých siahajú ešte 
k tradíciám z Uhorska, k začiatku storočia, keď sa v Budapešti v liečebno-pedagogickom 
ústave vyučovala okrem iného disciplína „pedagogika a psychológia slepých, metodika, dejiny 
a literatúra o ich vyučovaní“. Neskôr za ČSR sa J. Čáda a J. Mauer v Čechách viac krát 
pokúšali zriadiť tzv. pedopatologickú školu, pre ktorú navrhli učebný plán s kurzom 
z oftalmológie a špeciálnych metodík pre slepcov a slabozrakých.  
Kvalitatívne sa príprava v odbore tyflopédia u nás začala rozvíjať až po druhej svetovej vojne 
na pôde novovzniknutej pedagogickej fakulty. Tu sa v dvojsemestrovom dennom štúdiu 
a v nadstavbovom štúdiu pedopatológie určenom pre poslucháčov s učiteľskou spôsobilosťou 
vyučovala aj disciplína chyby zraku (neskôr okulopedická a oftalmopedická defektológia).  
Oftalmopedická defektológia sa v rámci štúdia defektológie neskôr vyučovala aj na Vyššej 
pedagogickej škole a to 8 semestrov v dennom štúdiu a 6 semestrov v štúdiu popri zamestnaní.  
Toto štúdium malo na Slovensku formu štúdia popri zamestnaní, v Čechách aj dennú formu.  
Na pedagogických inštitútoch bola táto príprava zavedená pod názvom oftalmopédia aj 
v nadstavbovom štúdiu, ale od roku 1961 sa v učebných plánoch stretávame už s dnešným 
názvom tyflopédia. Štúdium tyflopédie sa postupne z kvalitatívneho aj z kvntitatívneho 
hľadiska rozširovalo, najmä v štúdiu popri zamestnaní na Pedagogickom inštitúte, ktoré bolo 
od roku 1963 špecializované podľa „pédií“. Tyflopedagógovia sa už pripravovali 
z oftalmológie, patopsychológie zrakovo postihnutých, vlastnej tyflopédie, teórie vyučovania 
ZP, špeciálnych metodík, teórie výchovy ZP a dejín tyflopédie.  
Za významný medzník v príprave špeciálnych pedagógov pre oblasť tyflopedagogiky považuje 
Čajka (1990) rok 1967, keď sa na Slovensku v Bratislave otvorilo 5-ročné interné štúdium 
špeciálnej a liečebnej pedagogiky s bohatým zastúpením tyflopedagogických disciplín. 
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V koncepcii tohto štúdia však z tyflopedagogického hľadiska chýbali užšie interdisciplinárne 
väzby medzi tyflopédiou a ostatnými disciplínami špeciálnej pedagogiky.  
Po desiatich rokoch príprava tyflopédov pokračovala v 8-semestrovom  štúdiu (10-
semestrovom popri zamestnaní). V ňom bola tyflopédia zredukovaná na základné teoretické 
okruhy základov tyflopédie, tyflodidaktiky a teórie výchovy ZP. Toto štúdium bolo zaujímavé 
vzhľadom na možnosti zamestnania sa absolventov, ale pre tyflopédiu neznamenalo 
významnejší kvalitatívny pokrok.  
Koncepcia ďalšieho štúdia Učiteľstva pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa 
obsahovo nachádzala medzi špecializovaným štúdiom po pédiách a integrovanom štúdiom. 
Poskytoval sa v ňom širší priestor na prípravu  aj v iných špecializáciách – somatopédii, 
psychopédii, surdopédii a etopédii. Študenti, ktorí  si vyberali ako  profilujúcu pédiu 
tyflopédiu, začínali študovať predmety zohľadňujúce jej obsah  v druhom ročníku v štvrtom 
semestri a pokračovali až do ukončenia štúdia nasledujúcimi predmetmi: základy tyflopédie, 
teória výchovy ZP, tyflodidaktika, tyflopedické metodiky, tyflotechniku, tyflografiku, 
tyflokartografiu, tyfloandragogiku, rehabilitáciu ZP a komparatívnu tyflopedagogiku.  
Podobná organizácia prípravy tyflopedagógov bola aj v diaľkovom štúdiu učiteľstva  
a vychovávateľstva pre MVOS.  
V rozširujúcom štúdiu, ktoré bolo organizované po pédiách a trvalo tri roky bola tyflopédia 
s ortoptikou v 2. a 3. ročníku. V štúdiu učiteliek materských škôl pre deti vyžadujúce osobitnú 
starostlivosť bola tyflopédia zaradená do 4. semestra a v dvojročnom štúdiu dielenských 
učiteľov škôl pre zrakovo postihnutú mládež bola tyflopédia s ortoptikou a tyflografikou 
zaradená do 2.,3., a 4. semestra.  
Dňa 11.3.1991 vznikla  Katedra pedagogiky zrakovo postihnutých  vyčlenením z pôvodnej 
Katedry pedagogiky telesne a zmyslovo postihnutých. Jej hlavným poslaním bola príprava 
odborníkov pre prácu s rôznymi kategóriami zrakovo postihnutých detí a dospelých 
jednotlivcov a skvalitňovanie tejto prípravy na báze rozvoja tyflopedagogiky ako vednej 
disciplíny.  
Spoločenské zmeny a dovtedajšia prax v oblasti starostlivosti o zrakovo postihnutých 
jednotlivcov jasne indikovali potrebu podstatne širšieho pôsobenia zainteresovaných 
odborníkov a tak aj potrebu obsahovej prestavby a skvalitnenia ich prípravy. Vznikom katedry 
a následným zavedením kurzového štúdia v špecializácii Pedagogika zrakovo postihnutých 
v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy sa znížil deficit v obsahu štúdia tyflopedagógov, ktorý 
sa vzťahoval na celý komplex problémov výchovy v predškolskom veku, predovšetkým u detí 
s poruchami binokulárneho videnia. To isté platilo aj pre problematiku rodinnej výchovy 
zrakovo postihnutých detí, tyflopedagogickú prevenciu, diagnostiku a poradenstvo. Tiež ako 
naliehavá sa javila a javí sa až do súčasnosti požiadavka prípravy tyflopedagógov, ktorí by 
mohli nájsť uplatnenie v integrovaných podmienkach edukácie zrakovo postihnutých 
jednotlivcov. Štúdium bolo  a do súčasnosti je organizované formou prednášok, seminárov, 
cvičení, špeciálno-pedagogických praxí a doplnkovými formami. Neskôr sa kurzová forma 
štúdia zmenila na kreditovú formu, ktorá trvá až do súčasnosti.  
Príprava tyflopedagógov smeruje k tomu, aby boli schopní kvalifikovane popri svojej 
učiteľskej profesii vykonávať aj rad ďalších funkcií: funkciu výchovnú, socializačnú, 
reedukačnú, rehabilitačnú, poradenskú a v neposlednom rade aj funkciu vedecko-výskumnú. 
Úlohou katedry a fakulty je príprava absolventa do praxe v prvom rade po teoretickej stránke. 
Tu ide o osvojenie si systému poznatkov, s uplatnením ktorých sa budú v praxi nevyhnutne 
stretávať. Je potrebné, aby absolvent prichádzal do praxe s určitým teoretickým nadhľadom a 
predstihom, ktorý by mal ich budúce tyflopedagogické aktivity posúvať odbornejšie a 
intenzívnejšie dopredu. Je samozrejmé, že v rámci tejto prípravy sa nezabúda ani na vlastnú 
prax, predpísanú učebnými plánmi odboru a špecializácie. Od praxe realizovanej v rámci 
štúdia však nie je možné očakávať výsledky, ktoré poskytuje v zamestnaní skutočná, 
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niekoľkoročná prax, pretože práve táto sa potom stáva miestom špeciálno-pedagogických 
aktivít.  
V teoretickej príprave tyflopedagógov, okrem jej propedeutickej zložky na úseku niektorých 
biologických, psychologických a pedagogických disciplín ide ešte o poznatky z jednotlivých 
špeciálno-pedagogických disciplín, tyflodidaktiky, špeciálnych metodík, poradenstva, 
reliéfneho písma, rehabilitácie, reedukácie, techník zrakovej korekcie, kompenzačnej techniky, 
tyflotechniky a ich súčastí. Hlavne posledné z nich majú praktické a vecné zameranie pre 
výkon práce v špecializovaných  profesiách.  
Ak je adekvátna teoretická príprava predpokladom pre osvojovanie si praktických vedomostí, 
zručností a návykov, musíme akcentovať aj  význam niektorých suportívnych disciplín, hlavne 
oftalmológie, patopsychológie zrakovo postihnutých a všeobecnej pedagogiky.  
Poznatky z oftalmológie sú nevyhnutné predovšetkým z hľadiska prípravy na prácu 
s binokulárne chybnými, slabozrakými, čiastočne vidiacimi a nevidiacimi. Akcentujeme tu 
hlavne poznatky týkajúce sa porúch refraktérnosti,  reedukačných postupov a techník, zásad a 
postupov pri vyšetrovaní zrakovej ostrosti, príslušné diagnostické prostriedky a oftalmologické 
kritériá pre zaraďovanie do špecializovaných inštitúcií. Študenti si musia osvojiť slovenské a 
latinské  názvy frekventovaných diagnóz, poznať súbor a použitie korekčných prostriedkov a 
hlavné druhy a osobitosti očných chorôb. Spomenuté poznatky sú postavené na báze anatómie 
a fyziológie zrakového analyzátora. Oddelenie pedagogiky zrakovo postihnutých venuje v 
príprave študentov značnú pozornosť aj problémom školskej integrácie ako aj problémom detí 
a mládeže s viacnásobným postihnutím, takže v tomto smere plne zachytáva svetový trend. 
Nie menej významnou je príprava v psychológii, predovšetkým v patopsychológii zrakovo 
postihnutých, hlavne preto, že má mimoriadny význam pre rozvoj  a skvalitňovanie 
tyflopedagogickej praxe. Za veľmi dôležité považujeme poznatky zo psychológie osobnosti a  
taktiež všetky poznatky a výskumy , ktoré sa v rámci patopsychológie zrakovo postihnutých 
týkajú integrácie zrakovo postihnutých.  Predpokladom k tomu sú znalosti psychologických 
charakteristík jednotlivých skupín zrakovo postihnutých, vedomosti o osobnostiach 
psychických procesov, predstavách, obrazotvornosti , pamäti, myslení a reči, priestorovej 
orientácii, rozvoj náhradných zmyslov, inteligencii, emóciach, ašpiračnej úrovni, budovaní 
vôľových mechanizmov a. i. Tu ide o poznatky prioritnej dôležitosti najmä pre prácu 
edukačného, ale aj needukačného charakteru. 
Absolventi študijného programu Pedagogika zrakovo postihnutých sú  po ukončení štúdia 
spôsobilí v súlade so svojou odbornou špecializáciou (zvolenou kombináciou)  pre prácu v MŠ 
pre zrakovo postihnutých, ZŠ pre zrakovo postihnutých na I. stupni a II. stupni, pre prácu v 
odborných učilíštiach a na III. stupni v SŠ ako učitelia. Ďalej sú spôsobilí pracovať ako 
vychovávatelia v internátnych školách pre zrakovo postihnutú populáciu, v školských 
družinách a kluboch. Vo všetkých typoch škôl a  školských zariadení sú kompetentní pre prácu 
so zrakovo postihnutou populáciou inkluzívnou formou. Študenti získavajú spôsobilosť pre 
odbornú prácu v oblasti rehabilitácie zrakovo postihnutých v dospelom veku (pracovné 
uplatnenie nachádzajú v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči, v Únii 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska v rámci jej centier, prípadne v ďalších občianskych 
združeniach). Poslucháči v priebehu štúdia nadobúdajú odbornú spôsobilosť pre prácu s deťmi 
s poruchami binokulárneho videnia (pracovné uplatnenie nachádzajú  v MŠ, tiež v ortopticko-
pleoptických triedach pri nemocniciach s poliklinikou, a iné) aj pre poradenskú odbornú prácu. 
Absolventi  učiteľstva v rámci štúdia získavajú aj spôsobilosť pre prácu so zrakovo 
postihnutými s inými pridruženým postihnutiami.  Pracovné uplatnenie nachádzajú v školách, 
v školských zariadeniach, v centrách, strediskách a iných  zariadeniach pre viacnásobne 
postihnutú populáciu v rozličnom veku. 
V roku 1995 Katedra pedagogiky zrakovo postihnutých zaradila k svojmu študijnému 
programu aj jednorázové diaľkové magisterské štúdium pre učiteľov hluchoslepých 
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a viacnásobne zrakovo postihnutých detí, ktoré bolo na slovenské pomery veľmi výnimočné. 
Toto štúdium zabezpečovala KPZP  v spolupráci s Perkins School for the Blind a s Nadáciou 
Hilton/Perkins International v USA. Štúdium bolo rozdelené na teoretickú a praktickú zložku. 
Teoretická zložka pozostávala z 10-tich modulov: Úvod do problematiky, Sluch, Zrak, 
Komunikačné schopnosti, Motorické zručnosti a priestorová orientácia a mobilita, Obsah 
edukačného procesu, Metodické aspekty, Management správania, Spolupráca s rodinou, 
Plánovanie budúcnosti a prechod do života dospelých. Každý modul prebiehal v rozmedzí 20 
až 40 hodín. Štúdium bolo ukončená vypracovaním a obhájením DP a štátnymi záverečnými 
skúškami.  
V decembri 2004 vznikla Katedra špeciálnej pedagogiky, ktorá integrovala dovtedy samostatne 
existujúce (od r. 1991) jednotlivé katedry - katedru pedagogiky mentálne postihnutých, katedru 
pedagogiky sluchovo postihnutých, katedru pedagogiky zrakovo postihnutých, katedru 
pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených, katedru základov a dejín 
špeciálnej pedagogiky. Tieto dnes v rámci katedry  špeciálnej pedagogiky existujú v podobe 
oddelení. Katedra špeciálnej pedagogiky je aktuálne najväčšou katedrou Pedagogickej fakulty 
UK v Bratislave.  
Od akademického roku 2005/2006 oddelenie pedagogiky zrakovo postihnutých nielen 
zabezpečuje dobiehajúce štúdium študijného programu Pedagogika zrakovo postihnutých, ale 
participuje aj na výučbe v študijnom programe Špeciálna pedagogika – Poradenstvo 
v kombinácii. Oddelenie sa tiež podieľa na prednáškovej činnosti v rámci študijných 
programov pedagógov a odborníkov pre oblasť sociálnej práce a predškolskej pedagogiky.  
Oddelenie pedagogiky zrakovo postihnutých tiež participuje na všetkých formách 
celoživotného vzdelávania a saturuje potreby pedagogického a špeciálno-pedagogického trhu 
práce. Rozširujúce štúdium sa v takej forme, ako existuje dodnes, začalo organizovať v roku 
1990. V roku 1991 začali postupne nadobúdať účinnosť právne predpisy o zamestnanosti, ktoré 
upravovali aj systém rekvalifikácie.  V roku 1992 bol vypracovaný Republikový rekvalifikačný 
program učiteľov, ktorý bol členený podľa fakúlt a boli v ňom uvedené všetky aprobácie. 
V súčasnosti sa realizuje najmä  rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v odbore 
Učiteľstvo pre špeciálne školy, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre vychovávateľov 
s vysokoškolským vzdelaním, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre vychovávateľov 
so stredoškolským vzdelaním, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky  pre majstrov 
odbornej výchovy, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov materských škôl 
(absolventov SŠ aj VŠ) a rozširujúce štúdium Poradenstva.   
Ako akútna sa do budúcnosti javí spoločenská potreba špecializovaného postgraduálneho 
(doktorandského) štúdia, ktorá by bola postavená na širšej báze tyflopedagogických poznatkov 
z denného štúdia.  
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