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Jak jednat s člověkem s vážným  
postižením zraku a jak ho podporovat?

Když člověk přijde o zrak, přijde o důležitý způsob vnímání svého okolí.  
Orientovat se může pouze sluchem a hmatem. Na to ale dosud nebyl  
zvyklý. Velice mu proto jeho situaci ulehčí, pokud s ním jeho okolí bude  
komunikovat podle několika jednoduchých zásad. Jejich dodržováním  
mu velmi pomůžete, aby se v prostředí zorientoval a naučil se ho vnímat  
i bez použití zraku. Čím větší jistotu váš blízký ve svém prostředí získá,  
tím méně bude postupně váš popis potřebovat.

   Nahraďte jeho oči: Popisujte, co se chystáte dělat, 
pokud svému blízkému s čímkoliv pomáháte, a vždy 
popisujte vše, co vykonáváte společně.

   Upozorňujte ho na vše, co se kolem něho nachá-
zí nebo děje: Upozorňujte na nerovnosti i na před
měty, které by mu mohly překážet v cestě. Uveďte 
jejich přibližnou vzdálenost. Upozorněte ho také 
na osoby. Pokud nebude mít nevidomý představu  
o svém okolí, mohl by se zranit! 

   Upozorňujte ho také na věci, které vydávají zvuky: 
Jde zejména o ty, při jejichž spuštění by se mohl lek
nout (venku – auta, pracovní přístroje, píšťaly, siré
ny aj., v domácnosti – rádio, vysavač a jiné domácí 
spotřebiče).

   Nedotýkejte se nevidomého člověka bez oslovení: 
Před tím, než se nevidícího člověka dotknete, abys
te mu něco ukázali, je vždy potřeba ho nejprve oslo

vit a pak teprve na něj sáhnout. Musí být předem 
připraven na to, že se ho někdo bude dotýkat nebo 
že s ním bude manipulovat.

   Na všechno se ptejte: Nebojte se svého blízkého 
ptát na to, jak mu máte nejlépe pomoci a co mu vy
hovuje více a co méně. Vyjádřením zájmu mu pomů
žete lépe se s novou situací sžít.

   Doprovázejte ohleduplně: Váš blízký bude na začát
ku zcela jistě potřebovat doprovod také v prostředí 
mimo domácnost, protože není zvyklý orientovat se 
bez pomoci zraku. Pokud ho budete vy nebo někdo 
jiný doprovázet, dbejte na bezpečnost vás obou. 
Průvodce nikdy nesmí nevidomého člověka tlačit 
před sebou, je to velmi nepříjemné i nebezpečné! 
Průvodce by měl vždy stát vedle nevidomého a jít 
krok napřed. Nevidící člověk se ho přitom drží za 
ruku, kterou má průvodce spuštěnou volně podél 
těla. Při chůzi po schodech by na ně měl průvodce
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nejprve upozornit a následně se na prvním schodu 
musí zastavit, aby měl nevidomý čas se vyrovnat se 
změnou povrchu. Bez zrakového vjemu není možné 
změnu povrchu poznat a mohlo by dojít k úrazu!

   Vyhýbejte se slovům „pozor“ a „tam“: Člověku, 
který nevidí, musíme jinak než ukazováním vysvět
lit, co kde najde, protože pod pojmem „tam“ si nic  
konkrétního nepředstaví. Stejně tak nesrozumi
telné je pro něj slovo „pozor“, pokud přesně ne
vysvětlíme, před čím ho chceme varovat. Naopak  
se nebojte používat slovo „vidět“, které lidé se 
zrakovým postižením používají ve smyslu „něco 
vnímat“.

   Vysvětlujte správnými způsoby: Když potřebujete  
člověku, který nevidí, cokoliv ukázat a vysvětlit 
mu, kde něco najde (nádobí, jídlo na talíři, oblečení 
atd.), existují tři základní způsoby, jak to udělat:

      1. Dovést ho k místu a ukázat mu, kde předmět leží 
(položit mu na něj ruku).

      2. Použít tzv. orientaci podle hodin: Jedná se o ve lice 
jednoduchý a praktický způsob, který se používá 
pro orientaci v  místnosti, pro rozmístění věcí na 
stole, jídla na talíři apod. Dotyčnému věci popíšete 
tak, jako by se nacházely v hodinách. 

      (Orientace v  místnosti: např. na 12 je okno, na 8 
dveře. Rozmístění jídla na talíři: např. maso je na 6,  
brambory na 12 atd.)

      3. Ozvučit předmět, který chcete ukázat (zaklepá
ním apod.).  

   Zdravte nevidomého podáním ruky: Podání ruky 
nahrazuje nevidomým osobám oční kontakt. Je to 
pro ně proto příjemný způsob navázání či ukon
čení kontaktu s jinými osobami.

   Nikdy neříkejte nevidomému, že se musí se ztrá-
tou zraku vyrovnat: Jde o jednu z nejhorších osob
ních ztrát, se kterou se člověk vyrovnává jen velmi 

obtížně. Vhodnější je motivovat ho, aby se zrako
vé omezení pokusil přijmout a pochopil, že i s ním 
může žít kvalitní život.

   Motivujte nevidomého, aby používal různé kom-
penzační pomůcky: Kompenzačních pomůcek, kte
ré mohou ztracený zrak alespoň zčásti nahradit, 
existuje obrovské množství. Pro každého se vždy 
nějaká vhodná najde. Pokud je nevidomý nechce 
vyzkoušet nebo tvrdí, že mu nemohou pomoci, 
znamená to většinou, že nechce hledat cestu, jak 
své omezení překonat. Vhodné pomůcky mu mo
hou pomoci samostatně se pohybovat i aktivně 
trávit volný čas a nalézt tak ztracený nebo i nový 
smysl života.
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 Kde získat podrobnější  
 informace? 

   Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) –  
podrobné informace o příspěvku na zvláštní  
pomůcku i o dalších dávkách pro seniory  
a pro osoby se zdravotním postižením:  
www.mpsv.cz (sekce Zdravotní postižení/  
Dávky pro osoby se zdravotním postižením) 

   Úřad práce ČR – formulář žádosti a podrobné  
informace o příspěvku na zvláštní pomůcku  
i o dalších dávkách pro seniory a pro osoby  
se zdravotním postižením: portal.mpsv.cz  
(sekce Formuláře/Formuláře sociálních  
služeb a dávek osobám se zdravotním  
postižením) 

   Specializovaní prodejci pomůcek pro osoby  
se zdravotním postižením – prodejci  
a prodejny kompenzačních pomůcek,  
prodejny  zdravotnických potřeb 
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Využití metodických listů  
Informační listy byly vytvořeny v rámci projektu Institutu sociální práce s názvem „Zapojení rodiny 
a blízkých do péče jako společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu“, který byl realizován v letech 
2016 – 2018. Autoři: Ilona Čtvrtníková, Tatjana Kašlíková, Vladimíra Tomášková, Pavla Koucká, 
Markéta Kudláčová). Odborný garantem byl Jakub Čtvrtník.  

Na podobu a využití listů se vztahují autorská práva. Jejich uživatel je povinen zachovat podobu 
listu včetně uvedených log Evropské unie a Institutu sociální práce, z.s. List je při zachování podoby 
možné kopírovat nebo tisknout z jeho elektronické verze.  

Institut sociální práce vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: 
umožnit lidem co nejdéle ŽÍT DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci 
druhých.  

Institut sociální práce mění fungování pečovatelských služeb - už nezajišťují především rozvoz obědů 
a úklidy seniorům, ale více se věnují odborné péči. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu 
věku, i s III. a IV. stupněm závislosti na péči, dříve výhradně klientů pobytových zařízení (např. 
domovů pro seniory). Spolupracujeme se zřizovateli služeb – obcemi, na úrovni zadavatelů – krajů – 
zpřehledňujeme systém financování sociálních služeb, vytváříme kritéria a pravidla pro jejich 
optimální zajištění. Projekty Institutu zkvalitnily život již tisícům lidí, jejich rodinám a blízkým. 

 

Východiskem veškerého úsilí Institutu je „desatero kvalitního poskytování sociálních služeb“: 

1. Za základ důstojnosti člověka považujeme možnost rozhodovat o svém životě i tehdy, kdy je jeho 
závislost na podpoře vysoká. 

2. Sociální službu vnímáme jako doplněk veřejně dostupných služeb a přirozených zdrojů (pomoc 
rodiny, přátel, místní komunity atd.) uživatele, vnímáme jejich význam a nenahrazujeme je. 

3. Jsme přesvědčeni, že kvalitní sociální služba může být člověku poskytnuta až poté, co jsou 
zjištěny jeho nenaplněné potřeby v celém rozsahu běžného života. 

4. Podporujeme a upřednostňujeme řešení nepříznivé sociální situace člověka v jeho přirozeném 
domácím prostředí, které služba svým konáním spoluvytváří. 

5. Ti, kteří jsou nejvíce závislí na pomoci druhých, mají zajištěnou největší pozornost pracovníků 
služby. 

6. Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, kdo je skutečně potřebuje – nemůže svou situaci 
řešit pomocí přirozených zdrojů a jiných veřejných služeb. 

7. Smysl plánování poskytování služby spatřujeme ve společné dohodě: jak podpořit člověka, aby 
mohl žít běžný život při nejvyšší možné míře samostatnosti a soběstačnosti. 

8. Roli sociální služby chápeme v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách a 
ctíme jejich hranice. 

9. Podporujeme otevřenost a nabídku podpory ve spolupráci s rodinami a jinými blízkými. 
10. Podporujeme spolupráci s dalšími subjekty, které by mohly pozitivně ovlivnit situaci uživatelů ‒ 

využíváním kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomocí dobrovolníků. 

Budeme rádi, když vám naše Informační listy pomohou ve Vaší situaci. Pokud vás zaujala naše vize 
„ŽÍT DOMA“ a chcete být informováni o našich aktivitách, zašlete nám svůj e-mail na 
zitdoma@institutsocialniprace.cz. 

Přejeme Vám, aby se vám vyplnilo vaše přání - žít doma. 

PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA, předseda Institutu sociální práce, z.s. 
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