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Úvod 
 

První desetiletí 21. století přineslo pokrok v rozvoji elektronických pomůcek a širokou nabídku 

kompenzačních pomůcek. Pro uţivatele se zrakovým postiţením se staly optické i elektronické 

pomůcky pomocníky v kaţdodenních činnostech, při učení, práci i při aktivitách volného času. 

Dostupnými se staly počítače se zvětšujícími programy i s hlasovou podporou, čtecí přístroje, 

orientační a navigační pomůcky, mobilní telefony, indikátory barev, MP3 přehrávače i digitální 

knihovny.  

I v současné době se ale lidé neobejdou bez pomůcek klasických: bez brýlí, kontaktních čoček a bez 

speciálních optických pomůcek (lup a dalekohledů).  

Výuka se neobejde bez zrakové práce na blízko a do dálky. Ve školách slouţí učebnice jako základní 

učební pomůcka. Při výuce ţáci pracují se slovníky, zapisují do pracovních sešitů, čtou z doplňkové 

literatury, učí se orientaci na mapě a zapisují do různých tabulek. Výuka a prověřování znalostí často 

probíhá písemnou formou do školních a domácích sešitů, či do pracovních sešitů k jednotlivým 

předmětům. Ţáci ve školách vyplňují testy, píší cvičení a diktáty. K vysvětlení nového učiva 

názornými příklady slouţí ve třídách tabule. Většina starších učeben je ještě vybavena tabulemi barvy 

černé nebo zelené, v poslední době jsou nahrazovány novými typy - bílou magnetickou tabulí, 

krémovou keramickou nebo častěji velkoplošnou interaktivní tabulí. Pro zápis na tabuli se pouţívá u 

starších typů bílá někde ţlutá křída, častěji se ale na nové typy tabulí pro zápis pouţívají speciální 

popisovače nebo fixy. 

Nové výukové pomŧcky a metody vyţadují perfektní zrakovou ostrost. Jedině tehdy, jestli ţák vidí 

a rozpozná na tabuli informace, mŧţe na ně reagovat a mŧţe se interaktivně do výuky zapojit. 

Speciálními psací pomůcky, pouţívané na bílé, keramické nebo interaktivní tabuli zanechají tenčí 

stopu neţ běţná křída. Dlouhodobý pohled na světlou plochu s málo kontrastním zápisem více 

unavuje neţ pohled na světlé písmo na tmavém pozadí (zápis na tradičním typu zelené či černé 

tabule). Ţáci se zrakovým postiţením mají bez speciálních pomůcek (optických a elektronických) 

v takovém prostředí velké problémy. Nejenţe nedohlédnou na tabuli, nejsou také schopni sledovat 

výuku prezentovanou názorným příklady a zápisem. Mají obtíţe vyhledat připevněný plakát 

s drobným tiskem, grafem či obrázky. Mají obtíţe sledovat zápis na Flip chart – velkém trhacím 

bloku, pro psaní fixem, pokud jsou od něj vzdáleni několik metrů.                                                                          

Interaktivní tabule, umoţňuje kombinovat připravené učivo v digitální podobě (z počítače) s řešením 

úkolů a aktivním zápisem na tabuli. Tabule umoţňuje, aby ţáci stáli při práci před ní. I zde mají 

slabozrací problém - neobsáhnou v zorném poli celou šíři tabule a při zhoršené zrakové ostrosti mají 

potíţe s orientací na její velké ploše. Malý kontrast prezentovaných sdělení na světlém podkladu jim 

znemoţňuje rychle reagovat na řešené úkoly. Na středních i některých základních školách se při výuce 

promítají Power Pointové prezentace. Všechny tyto moderní výukové metody kladou vysoké nároky 

na dobrou zrakovou ostrost a zachovanou kontrastní citlivost. Pro aktivní zapojení ţáků se zrakovým 

postiţením do výuky vyţadují úpravu a přizpůsobení podmínek podle jejich konkrétních 

individuálních potřeb (zachované zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti a také kvality barevného 

vidění).  

Pro slabozraké ţáky je nutné individuálně přizpŧsobit učební materiály a podpořit je v přístupu 

k informacím. Velkými pomocníky bývají elektronické zvětšovací pomůcky zejména kamerové 

televizní lupy s moţností zvětšení obrázku nebo textu na ploše pod lupou v kombinaci s moţností 

střídání práce se zaměřením pohyblivé kamery do dálky. Také lze učební materiály pouţívané pro 

samostatnou práci ţáka zvětšovat na kopírce nebo připravovat ve zvětšeném tisku na počítači.                                                                     

Pokud však nelze text zvětšit a není k dispozici kamerová či digitální lupa nebo s ní ţák nemůţe 

z jiných důvodů pracovat, je znevýhodněn ve srovnání se spoluţáky. Nemůţe pracovat společně  

s ostatními. 
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Kde lze u slabozrakých ţákŧ očekávat obtíţe?   

Ţák, který je vybaven elektronickou pomůckou pro práci v lavici se často dostane do situace, ţe nevidí 

na pedagoga u tabule. Nerozpozná, na co vyučující upozorňuje a nepostřehne co se na tabuli děje. 

Opíše z tabule texty a zadání příkladů chybně. Kolizní situace mohou nastat při práci na běţné školní 

tabuli i na interaktivní. Obtíţe ze ztráty souvislosti a porozumění výkladu mohou proţívat ţáci se 

zrakovým postiţením (dále se ZP) při výkladu učitele před lavicemi, při prezentaci promítané 

přednášky i při předvedení učebních pomůcek u tabule. Nečitelné pro ţáky mohou být i texty psané 

větším typem písma ale s malým kontrastem (napsané např. na nedostatečně umyté tabuli). Obtíţně 

čitelné bývají také drobné nekontrastní a nahloučené promítané texty. Problémy mohou nastat při 

potřebě rychlého vyhledání detailu, na který ţáky upozorní učitel. Ţáci se ZP často nejsou schopni 

v rychlosti opisovat zápis z tabule, či si psát při výkladu poznámky pro delší adaptaci na změnu 

vzdálenosti pohledu na blízko a do dálky (nebo potřebě vyměnit si pomůcky na blízko a do dálky). 

Obtíţe je dobré předpokládat i při práci s mapou v lavici nebo před tabulí.  

Jak tedy zlepšit přístup k informacím? 

Slabozrací ţáci rozpoznají lépe barevnou nebo kontrastní plochu, případně větší detail. Tyto 

poţadavky je potřeba zohlednit při práci s mapami. Pro sledování promítané přednášky je zase vhodné 

přizpůsobit jas a kontrast prezentace (vytvořit světlé texty na tmavém pozadí) a zamezit oslnění 

přímým světlem či odlesky od plochy tabule nebo lavice. Slabozraký ţák by měl dostat příleţitost 

prohlédnout si detail přistoupením k předloze. Je však nutno počítat s tím, ţe v tu chvíli zakryje svým 

tělem pohled ostatním spoluţákům. 

 I kdyţ moţná po přečtení publikace nabudete dojmu, ţe s pomůckami lze přizpůsobit výuku 

slabozrakým, ţe je zbytečné texty zvětšovat a ţe je zbytečně nákladné pořizovat sešity se širokým 

linkováním. Upozorňujeme, ţe nácvik dovedností čtení a psaní je potřeba nejdříve nacvičit 

v podmínkách, které odpovídají zrakovým moţnostem ţáka. To znamená: je-li ţák slabozraký a 

rozpozná znaky určité velikosti, musíme mu připravit materiály, ve kterých se bude učit číst a psát 

a podle kterých bude psát, ve větší velikosti, neţ je jeho hraniční zraková ostrost. Ţák bez zrakové 

vady také rozpozná daleko menší znaky v 6 letech věku neţ je velikost znaků v učebnici pro 1. ročník 

ZŠ. Zvětšování tisku často nestačí vyřešit potřeby slabozrakých ţáků, protoţe zůstalo stejné 

nahloučení znaků a hustota řádkování. Daleko kreativněji lze připravit potřebné texty v typech písma 

Arial nebo Times v počítači.  

Teprve tehdy, aţ slabozrací ţáci nacvičí plynulé čtení na zvětšeném tisku a ovládnou techniku 

psaní do široce linkovaných sešitů s psacími pomůckami se širší stopou, lze přistoupit k pouţívání 

speciálních optických a elektronických pomŧcek při domácí přípravě a při výuce.  

Poţadavky na náročnost zrakové práce ţáků jsou někdy ve školách řešeny zajištěním asistenta 

pedagoga pro ţáky. Ten s nimi individuálně pracuje. Omezené finanční prostředky ale neumoţňují 

zajistit asistenty pro všechny slabozraké ţáky a ani to vţdy není potřeba.                                                

Našim cílem je přispět touto publikací k rozšíření informací o pomůckách a dovednostech, které 

vedou k samostatnosti v přístupu k informacím. Speciální optické pomůcky pro kompenzaci 

zrakového postiţení úspěšně pouţívaly jiţ předchozí generace slabozrakých uţivatelů, ve výukových 

situacích jsou ověřené a mají svoji tradici. Speciální optické pomŧcky mohou být dobrými 

pomocníky v přístupu k informacím, stejně, jako pro většinovou populaci středního a vyššího věku 

slouţí brýle na čtení, všem jsou na sportovní a zájmové aktivity nezbytnou pomůckou ochranné brýle 

s barevnými filtry, antireflexní vrstvou a pro pobyt na slunci sluneční brýle s UV filtrem. 

Vývoj v technologii zpracování optického systému sníţením zobrazovacích vad čočky vedl ke 

konstrukci asférické plochy čočky s minimalizací zobrazovacích vad. Pokrok v ergonomii vedl ke 

konstrukci anatomicky tvarované rukojeti. Usnadnění podmínky dodrţet vzdálenost lupy od podloţky 

vedlo ke konstrukci lupy se stojánkem. Vývoj prodlouţení výkonu osvětlení lupy vedl k osazování 

světelného zdroje lupy LED diodami a bateriemi s prodlouţenou ţivotností.  



- 6 - 

 

Moderní speciální optické pomůcky nevyřeší všechny obtíţe slabozrakých uţivatelů. Pomohou ale 

v konkrétních situacích při čtení, psaní, rýsování, při řešení úkolů v pracovních sešitech, při 

vyhledávání ve slovnících, při práci s mapou i vyhledávání informací ve střední vzdálenosti a v dálce. 

Svým rozměrem umoţňují, aby je uţivatelé měli k dispozici kdykoli při sobě (v tašce, kabelce, 

v kapse, zavěšené na krku nebo je měli připravené v zásuvce pracovního stolu).   

 

Publikace přináší informace důleţité k nácviku dovedností efektivně pomŧcky vyuţívat. 

Seznamuje s úskalími, které pouţívání zvětšujících optických systémů provází a nabízí nápadité 

činnosti pro nácvik potřebných dovedností. Seznamuje s náměty činností pro zdokonalení zraku bez 

pomůcek, i pro rozvoj dovedností pouţívat pomůcky při volnočasových aktivitách na výletě,  

při orientaci na cestě do školy i při práci ve třídě.  

Text je členěn do kapitol, pojednávajících o jednotlivých typech pomůcek a je doplněn názornými 

obrázky i cvičným materiálem. Čtenář tak získá ucelené informace o současné nabídce typů pomůcek, 

potřebných dovednostech i dalších doporučeních pro praktické vyuţití.   

                        

obr. zobrazení zvětšení textu asférickou stojánkovou lupou s osvětlením v rukojeti (rukojeť mimo foto) 
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Speciální optické pomůcky  
 

Skupinu speciálních optických pomůcek tvoří zvětšující pomůcky, jejichţ základem je lupa.  

Pro konstrukci optických pomůcek se pouţívají čočky sférické (tvořeny částí kulové plochy koule - 

sféry). V provedení spojky nebo rozptylky nacházíme čočky nejčastěji v běţných brýlových sklech. 

Plusové čočky nazýváme spojkami, minusové rozptylkami. Ve speciálních optických pomůckách jsou 

zasazeny čočky s vyšší dioptrickou hodnotou a poskytují tak větší zvětšení. Lupy mohou být ale 

tvořeny spojením několika typy čoček (lupy aplanatické, bikonvexní, triplex) nebo speciálně upravené 

(asférické lupy). Sloţitější optické systémy nazýváme dalekohledy. 

Jednoduché sférické lupy poskytují 1,5 – 3x zvětšení. Současná nabídka zahrnuje tato provedení:  

lupy příloţní (řádkové lupy), ruční (filatelistické lupy) a závěsné (které pouţíváme např. při drobné 

manuální práci). Sloţitější typy lup (bikonvexní, aplanatické a asférické) poskytují větší zvětšení  

a podle typu minimalizují zobrazovací vady lupy - poskytují ostrý obraz nejen ve střední části lupy, 

ale i na jejím okraji.  

Dosaţení ostrého zvětšeného obrazu je podmíněné respektováním ohniskové vzdálenosti lupy. Lupa  

o optické mohutnosti 1 D (dioptrie) má ohnisko F ve vzdálenosti 1 m (metru). S rostoucím zvětšením 

lupy musíme počítat s přibliţující se ohniskovou vzdáleností lupy. Nerespektování ohniskové 

vzdálenosti vede k nekvalitnímu, rozostřenému obrazu. Překročení dvojnásobku ohniskové 

vzdálenosti lupy vede k zobrazení převráceného zvětšeného obrazu viz následující obrázky.   

  

 

   
obr. nedodrţení ohniskové vzdálenosti lupy vede k deformaci nebo i převrácení obrazu 

 

Jak zjistíme vzdálenost vhodnou pro čtení zvětšeného textu bez deformace obrazu?  

Ohniskovou vzdálenost lupy vypočteme dosazením do vzorce  

100/D = F (D = počet dioptrií, F = ohnisko lupy) 

Známe-li zvětšení lupy a neznáme její dioptrickou hodnotu, lze ji orientačně vypočítat dosazením 

hodnoty zvětšení do následujícího vzorce:  

M x 4 = D (M = zvětšení, D = počet dioptrií) 

Pokud máme k dispozici originální stojánkovou lupu a potřebujeme zjistit, zda bude pro ţáka 

dostatečnou zvětšovací pomůckou, změříme výšku stojánku v centimetrech a dosadíme hodnotu do 

vzorce: 
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100/F = D (F = ohnisko lupy – v našem případě výška stojánku lupy, D = počet dioptrií) 

V praxi se uţivatelé setkávají se situacemi, kdy je potřeba pouţívat různá zvětšení. Potřeba zvětšení 

je úměrná náročnosti rozlišení detailu. Běţný novinový text psaný drobným tiskem na 

recyklovaném papíru vyţaduje jinou zrakovou ostrost a klade vyšší nároky na čtenářskou dovednost 

neţ texty v učebnicích pro 1. a 2. ročník základní školy a začínající čtenáře. Výběru pomŧcky a jejího 

zvětšení by tedy mělo předcházet nejen zhodnocení zrakové ostrosti, úrovně čtenářské 

dovednosti, ale zejména potřeba zvětšení vzhledem k náročnosti na rozlišení informačních 

materiálů, které ţák bude pouţívat (velikosti tisku, jeho nahloučení a hustotě řádkování v učebnicích, 

v pracovních sešitech, ve slovnících, v tabulkách a v doplňkové literatuře).  

Jak tedy vypočítat potřebné zvětšení lupy? 

potřebný visus 

potřebné zvětšení = _________________  

dosaţený visus 

 

Příklad: ţák v 5. ročníku základní školy potřebuje v Atlase či cizojazyčném slovníku vyhledat slova 

ve velikosti Jaeger č. 6 (potřebuje zrakovou ostrost nejméně 0,5). Slabozraký ţák se zrakovou ostrostí 

0,1 je znevýhodněn. Bez zvětšovací pomůcky nepřečte drobný text v Atlase ani ve slovníku.  

Podle vzorce vypočteme nutné zvětšení optického systému: 

 

   0,5    (potřebný visus) 

(potřebné zvětšení) M =_______________________   

   0,1    (dosaţený visus) 

 

M = 5 

 

Pro práci s textem, vyţadujícím zrakovou ostrost 0,5 doporučíme lupu o zvětšení 5x. 

Určitě by uţivatel přečetl text i s lupou s větším zvětšením, ale byl by znevýhodněn menší zobrazenou 

plochou. Existuje nepřímá úměra: čím větší zvětšení, tím menší zobrazená plocha a tím kratší 

vzdálenost ohniska lupy (nutnost přiblíţit se s lupou k informačnímu zdroji). 

Lupy se zvětšením 8x a více sice poskytnou velké zvětšení detailu, vyţadují ale přiblíţení ke zdroji 

informací na pracovní vzdálenost 3,2 cm a méně, zároveň s omezením zobrazené plochy zobrazí jen 

zvětšené slabiky nebo krátká slova. Pro nácvik čtení u začínajících čtenářů tedy nejsou vhodné. Pro 

zkušené uţivatele speciálních optických pomůcek jsou ale dobrými pomocníky v kaţdodenních 

situacích. 
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1 Speciální optické pomůcky pro zrakovou práci na blízko - lupy 

1.1 Lupy příložní (řádkové, polokoule, hranol) 

Usnadnění sledování řádky: 

s linkou nebo okénkem usnadňuje lupa orientaci v textu a podporuje plynulé čtení. 

Usnadnění sledování řádky: 

s linkou nebo okénkem usnadňuje lupa orientaci v textu a podporuje plynulé čtení. 

              
obr. řádková lupa VTM se zvýrazněním řádky          obr. polokoule čirá, VTM s okénkem a řádková lupa  

Tyto lupy se velmi snadno uchopí. Zvětšení obrazu není velké a tak jsou vhodné zejména pro mladší 

školní věk, kdy ţáci pracují s většími typy písma.   

Řádkové lupy v nabídce jsou dostupné do 3x zvětšení. Tvoří je sférická lupa – která má ostrý obraz 

na vrcholu válce – směrem ke stranám válce bývá znatelná vada obrazu. Často bývá tento typ lupy 

opatřen barevnou linkou k podpoře sledování řádky, coţ ocení především uţivatelé s obtíţemi 

orientace v textu. Výhodou pomůcky je jednotné zvětšení sledované řádky a snadný posun na další 

řádku. Tento typ lupy je vhodný i pro tzv. korektury textu nebo jako podpora čtenáře při dyslektických 

obtíţích.   

Lupy polokoule a hranol jsou tvořeny asférickou lupou s minimem zobrazovací vady. Poskytují také 

větší zvětšení neţ výše popsané pomůcky, ale vyţadují nácvik dovednosti sledování řádky a přechodu 

na další řádku (tracing). Čirá polokoule usnadňuje prohlíţení obrázků a map. Typ polokoule VTM s 

tmavě ohraničeným okénkem podporuje orientaci na řádce a usnadňuje sledování textu. Lupa hranol 

svým tvarem usnadňuje uchopení a posun po čtené řádce. Tyto pomůcky bývají většinou prvními 

pomocníky začínajících školáků.  

                     
obr.: čtení s lupou hranol 4 - 5x zvětšení                   obr.: čtení s lupou polokoule 4x zvětšení 

1.2 Lupy stojánkové  

Stojánkové lupy mají lupu zabudovanou ve stojánku. Stojánek zajišťuje stabilní vzdálenost lupy od 

podloţky, dodrţení ohniska lupy poskytuje ostrý obraz. Tím lupa umoţňuje pohodlné čtení. Lupa 

stojánková s rukojetí na baterie a LED osvětlením je vhodnou pomůckou pro školní práci. Ve zvětšení 

4 x – 6 x s ukazatelem řádky usnadní orientaci, sledování textu (tracing) a přechod z přečtené řádky na 

následující řádku (tracking).                                                                                   
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obr. lupa stojánková se zvýrazněnou řádkou a osvětlením        obr. lupy stojánkové bez osvětlení 

Lupy stojánkové bez osvětlení jsou uţitečné pomůcky pro školní práci. Vyţadují ale dobré osvětlení 

pracovní plochy s minimalizací stínů. Jsou dobrou volbou pomůcky pro světloplaché uţivatele. 

Nabídka zvětšení pro školní práci se pohybuje v rozsahu od 3x do 8x zvětšení. Větší zvětšení  

(nabídka zahrnuje lupy aţ do 20x zvětšení) vyţaduje dodrţení méně neţ 3cm vzdálenost od čteného 

textu a proto je dlouhodobá práce s nimi velmi náročná. Lupy s větším neţ 8x zvětšením jsou pro 

školní práci méně vhodné. Plynulé čtení se stojánkovými lupami je podmíněno dovedností sledovat 

řádku a dovednost přechodu na další řádku (tracing). Lepší orientaci na řádce lze docílit zvýrazněním 

řádky barevnou záloţkou. 

                               

obr. lupy stojánkové s osvětlením  

Lupy stojánkové s osvětlením zajistí kvalitní obraz uţivatelům při zhoršených světelných 

podmínkách a tehdy, kdyţ vyţaduje sníţená zraková ostrost uţivatele stejnoměrné kvalitní osvětlení. 

Výhodou je moţnost volby mezi osvětlením běţnou ţárovkou, halogenovou (kryptonovou) ţárovkou 

nebo LED (diodovým) osvětlením. Pro školní práci vyhovují typy s rukojetí bateriovou nebo 

akumulátorem.                                                                        

Řádkové, příloţní i stojánkové lupy posunujeme při čtení přímo po textu. Má-li stojánková lupa 

větší zvětšení (více neţ 4x), je nutné se k ní přiblíţit, aby výsledný obraz nebyl deformovaný. 

Vhodnou úpravu prostředí pro práci se stojánkovou lupou na čtení poskytne sklopná pracovní deska, o 

kterou je moţné opřít ruce pří čtení, případně stojánek s kolíčkem, do kterého je moţné upnout časopis 

nebo knihu. Lze pouţít také desku s klipsou, upnutou ve stojánku nebo přidrţenou v ruce ve svislé 

poloze. Sklopná deska nebo stojánek pro uchycení textu poskytuje potřebné přiblíţení k pracovní 

ploše a čtenář můţe při čtení dodrţet potřebnou pracovní vzdálenost pomůcky a sedět zpříma.           
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1.3 Lupy předsádkové (přídavná lupa k optickému systému) 

        

Předsádková lupa se upíná kolíčkem (klipsem) na brýlovou obrubu (např. vlastní korekci) nebo na 

speciální nosník nebo čelenku (jako u tzv. hlavové lupy) nebo můţe být doplňkem dalekohledového 

systému. Usnadňuje pohled na krátkou vzdálenost (pro čtení, psaní, či detailní manuální práci). 

Nabídka obsahuje typy do 3x zvětšení pro pouţití binokulární (pro obě oči), ve větším zvětšení pro 

monokulární pouţití (pro jedno oko), například lupa Labo – clip se 4x nebo 7x zvětšením. Nevýhodou 

předsádkové lupy je nutnost dodrţet pracovní vzdálenost (ohnisko lupy). S rostoucím zvětšením lupy 

se čtenář musí více přiblíţit k textu či podloţce. Předsádkovou lupu lze v případě potřeby pohledu na 

jinou vzdálenost odklopit. Ostrý zvětšený obraz je dosaţen pouze ve vzdálenosti ohniska lupy.  

 
Obr. čtení s předsádkou – Labo Clipem                                                                 
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1.4 Lupy hyperokulární - hyperokuláry (lupové brýle)  

                    
obr. lupové brýle – hyperokuláry                   obr. čtení s lupovými brýlemi  

Hyperokuláry. V této pomůcce je do brýlové obruby zasazena asférická lupa. Pomůcka se vyuţívá ke 

zrakové práci na blízko zejména na čtení. U zručných uţivatelů ji lze vyuţít i na a drobnou manuální 

práci. I kdyţ pomůcka vypadá jako brýle a její název „ lupové brýle“ podobnost s běţnými brýlemi 

nabízí, je velký rozdíl v jejím uţití. Hyperokulární čočky nelze pouţít pro pohled oběma očima 

současně a nelze se s nimi rozhlédnout. Při zvětšení 4x a větším, při krátké ohniskové vzdálenosti, 

nelze spojit obraz obou očí (tzn. konvergovat a zaostřit) při pohledu do jednoho bodu. Lupa při 4 

násobném zvětšení představuje čočku o optické mohutnosti 16 dioptrií. Hyperokulární čočky se 

zasazují do brýlí pro pohled jedním okem, většinou okem lepším. Druhá brýlová čočka splňuje funkci 

vývaţnou. Někteří uţivatelé mají problém s pohledem optickou pomůckou jedním okem. V takovém 

případě lze pouţít pro druhé oko matnou čočku nebo zakrýt vývaţnou čočku nepouţívaného oka 

náplasťovým či látkovým okluzorem. Usnadní se tak fixace oka lupou na vybraný objekt. Nabídka 

zvětšení hyperokulárů zahrnuje rozsah od 4x do 12 x zvětšení. Má-li uţivatel zrakovou ostrost 

vyuţitelnou pro čtení oběma očima, můţe střídat dvoje brýle. Jedny brýle s lupou na pravém oku a 

druhé s lupou na levém oku. V průběhu práce s textem si při únavě brýle vystřídá.  

Pro orientaci uvádíme tabulku s doporučenou čtecí vzdáleností (potřebnou vzdáleností lupy od 

podloţky pro dodrţení ohniska lupy). 

 

Tabulka s doporučenou čtecí vzdáleností 

Zvětšení lupy Počet dioptrií Vzdálenost od podloţky s textem Další doporučené pomŧcky 

3x 12 dpt 8,3 cm Záloţka pro výraznění řádku  

4x 16 dpt 6,25 cm Sklopná čtecí deska, záloţka  

5x 20 dpt 5,0 cm Sklopná čtecí deska, záloţka 

6x 24 dpt 4,2 cm  Sklopná čtecí deska, záloţka,             

7x 28 dpt 3,6 cm Sklopná čtecí deska, záloţka,               

8x 32 dpt 3,12 cm Sklopná čtecí deska, záloţka,             

9x 36 dpt 2,8 cm Sklopná čtecí deska, záloţka,            
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1.5 Lupy ruční 

Velmi širokou nabídku speciálních optických pomůcek zahrnují lupy ruční a lupy ruční s osvětlením. 

Lupy, zařazené do skupiny speciálních optických pomůcek, bývají většinou asférické (s minimalizací 

zobrazovací vady). Novinku v nabídce lup, vhodných pro školní práci, jsou typy s LED osvětlením, se 

zvětšením 3x – 7x. Lupy s osvětlením usnadní zrakovou práci v horších světelných podmínkách, 

pomohou uţivatelům, kteří v důsledku zrakového postiţení vyţadují přídavné přisvícení. Konstrukce 

ručních lup umoţňuje jejich přenášení ve školní tašce, v kabelce i v kapse.  

  
obr. lupa ruční s osvětlením LED   

 

1.6 Lupy kombinované pro pohled na blízko i do dálky 

V nabídce firmy Eschenbach je zařazena ruční lupa se 4x zvětšením s osvětlením LED na blízko 

v kombinaci s optickým systémem pro pohled do dálky (3 násobné zvětšení do dálky). Tato pomůcka 

je vhodná zejména pro pouţití ve volném čase – při cestování, nákupech apod. (ale nehradí ji 

zdravotní pojišťovna).  

    
obr. LED osvětlení v lupě s 4x zvětšením zajistí pohodlné čtení drobného tisku na blízko 

 

 
obr. pouţití kombinace systému lupy pro pohled do dálky 3x zvětšení (převzato z katalogu Eschenbach 2009)  
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1.7 Lupy stolní nebo upnuté do speciálních stojánků 

Pro školní práci lze vyuţít také lupy stolní, které jsou často doplněny ţárovkovým, zářivkovým nebo 

LED osvětlením. Jejich předností je moţnost vykonávat pod nimi manuální práci: například psát, 

doplňovat do pracovních sešitů, formulářů, kříţovek, plést, vyšívat a samozřejmě pohodlně číst při 

pouţití sklopné desky, na které posunujeme text. Jejich nevýhodou je omezené malé zvětšení 

(většinou 1,5 - 2x): některé typy stolních lup mají v základní lupě přidaný segment aţ s 5x zvětšením 

pro vyhledání detailu. Tyto pomŧcky nehradí zdravotní pojišťovna. 

 

      
 Obr. různé typy lup stolních s osvětlením z nabídky firmy Dioptra Turnov 

 

 
obr. typy stojánkových lup se 4x zvětšením (vlevo Coil 4x zv., vpravo Eschenbach, ke které lze připnout zdroj 

světla)- pomůcky vhodné pro práci s mapou či obrázky, umoţňují zápis pod lupou  
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2 Dalekohledové systémy  

 

2.1 Dalekohledový systém typu Galilei 

Tyto dalekohledy tvoří soustava čoček sestavených podle dalekohledu Galileo Galiea (italský fyzik, 

matematik a astronom, původně lékař, ţil v letech 1564 – 1642). Základ dalekohledu tvoří dvě různé 

čočky. V objektivu je zasazena čočka spojka a v okuláru čočka rozptylka.  

 
obr. konstrukce dalekohledového systému Galilei, obrázek převzat z publikace Brillant R., L.: Essentials of Low 

Vision Practise, BH, USA 1999  

Dalekohledový systém Galilei se dodává v pomůckách určených pro zrakovou práci na blízko  

i do dálky. Poskytuje zvětšení podle typu 1,5 x - 4x . Podle typu pomůcky umoţňuje pohled i oběma 

očima. V kombinaci v provedení do dálky, doplněný předsádkami pro větší zvětšení umoţní pohled 

jedním okem na blízko (pohled jedním okem - monokulární) viz obrázek. Do individuálně 

zhotovovaného dalekohledového systému v brýlové obrubě lze zabudovat pacientovu korekci. 

Komerčně dodávané „hotové“ dalekohledové brýle typů Rido Med a Near Vision jsou určeny pro 

pohled na blízko, typy Tele Med  

a Far Vision jsou určeny pro pohled do dálky.  

                                                                                                               

     

obr. starší typ dalekohledových brýlí Zeiss          obr. současný typ dalekohledových brýlí Eschenbach.                                                            

Dalekohledový systém Galilei nelze pouţít při chůzi a pohybových aktivitách. Zvětšený obraz je totiţ 

zajištěn v úzkém zorném poli a neumoţňuje orientaci v prostoru a vnímání překáţek. Pomůcka slouţí 

ke sledování detailních informací (spíše v místnosti: čtení nápisů, informačních tabulí, prezentací 

přednášek apod.).  

V nabídce speciálních optických pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou najdeme binokulární 

dalekohledové systémy od firem Coil a Eschenbach. V nabídce Eschenbach je určen typ brýlí „Tele 

Med“ (pouţitelné například pro pohled do dálky na tabuli nebo televizi), na blízko je určen typ „Rido 

Med“ (pro vzdálenost 40 – 60 cm).  
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obr. dalekohledové brýle Rido Med a Tele Med 

        
Obr. dalekohledové brýle typu Galilei od firmy Coil, vlevo Near Vision a vpravo typ do dálky - Far Vision                                                        

Firma Coil dodává typy Near Vision pro uţití na blízko a Far Vision pro pohled na dálku viz obrázek. 

Oba typy umoţňují binokulární pohled, lze je zaostřit v omezeném rozsahu otočením krouţků na 

nosníku po stranách, zvětšují pouze do 2x. Tyto pomůcky nejsou vhodné pro děti mladšího školního 

věku, protoţe jsou konstruovány na nosnících pro dospělé uţivatele. Na dětské hlavě by neseděly a 

nedají se pro ni upravit.  

Mimo tyto komerčně zhotovené binokulární dalekohledy lze zhotovit individuální dalekohledový 

systém z komponentů Eschenbach, Zeiss nebo Multilens v základním provedení do dálky. Zasadit lze 

případně i pacientovou dpt. korekci. Pohled na blízko se řeší nasazením předsádek pro různé 

vzdálenosti na objektiv monokuláru. U binokulárního dalekohledového systému se volí na blízko 

předsádka před lepší oko, druhé oko se zastíní okluzí (matnou předsádkou). Individuálně zhotovený 

dalekohledový systém Galilei je finančně náročnější, vyţaduje doplatek nad úhradu zdravotní 

pojišťovny. Dalekohledové pomůcky s galilejským systémem jsou vhodné pro zkušenější uţivatele 

(pro ţáky na 2. stupni ZŠ nebo ještě spíše ve věku středoškolském a starším).  

 

2.2 Dalekohledový systém typu Kepler                                                                                   

Prismatický monokulár typu Kepler tvoří soustava čoček sestavených podle dalekohledu Johannese 

Keplera (německý matematik a astronom, ţil v letech 1571 – 1630). Základ dalekohledu tvoří dvě 

spojné čočky, jedna v objektivu a druhá v okuláru. Pro zkrácení délky dalekohledu a převrácení 

obrazu je doplněn optický systém dalekohledu o hranoly (prismata) a zrcadlo. Tento typ dalekohledu 

docílí většího zvětšení neţ předchozí tzv. galilejský dalekohled. V provedení jako prismatický 

monokulár umoţňuje dalekohled plynule zaostřit na objekty ve vzdálenostech od 15 – 25 cm do 

nekonečna. Nabídka zahrnuje typy monokulárů ve zvětšení od 2,8 x do 10x, pouze pro pohled jedním 

okem. Ve zvětšení 2x – 4x lze upnout dalekohled do nosného systému Uni Adapt. Uţivateli zůstanou 

volné ruce pro uchopení textu při čtení, hudebního nástroje, případně vykonávání drobné manuální 

práce. Při funkčním druhém oku lze jedním okem sledovat zápis v sešitě a druhým při pohledu do 

dálky sledovat tabuli, ale tyto dovednosti je nutné předem nacvičit. Do zvětšení 4x nabízí firma 

Eschenbach zasazení monokuláru do brýlového skla v obrubě, pacient si musí doplatit částku 

přesahující úhradu zdravotní pojišťovny. Monokulár s šířkou trubice 1 – 1,7 cm poskytuje ale pohled 
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pouze v úzké části zorného pole. Vyhledávání objektu je s ním mimořádně náročné a předpokládá 

nacvičené dovednosti pohledu na různé vzdálenosti. Pro školní práci je tento typ méně vhodný. Daleko 

častěji se setkáme s pouţitím Keplerského dalekohledového systému pro uchopení v ruce se 

zavěšením na šňůrce na krku nebo s uchopením prostřednictvím drţáku Viso Quick. 

 

obr. konstrukce dalekohledového systému Kepler, obrázek převzat z publikace Brillant R., L.: Essentials of Low 

Vision Practise, BH, USA 1999 Low Vision Practise, BH, USA 1999 

   

                
obr. různé typy monokulárů typu Kepler          obr. prismatický monokulár v nosníku Uni Adapt 

             
obr. různé typy prismatických monokulárů typů Kepler s předsádkami pro práci nablízko 
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Prismatický monokulár (PM) a jeho pouţití do dálky 

Ve zvětšení 4 x a 6x lze tubus monokuláru pro pohodlnější uchopení doplnit drţákem Viso Quick viz 

obrázek.  

  
obr. monokulár s drţákem Viso Quick 

Drţák se navléká na tělo monokuláru. Pro nasazení drţáku je nutné monokulár rozšroubovat a drţák 

navléknout na závit před okulár. Zavěšení oka drţáku na prst usnadní manipulaci při zaostření 

objektivu i uţivateli s drobnou rukou. 

        

Zaostření na poţadovanou vzdálenost: Silikonový nástavec na okuláru přiloţí uţivatel před lepší 

oko a druhou rukou otočením objektivu (okruţím s vroubky) zaostří na poţadovanou vzdálenost.  

Pro odhad potřebného rozvinutí či zkrácení (svinutí) monokuláru pro zaostření na potřebnou 

vzdálenost je na některých monokulárech zobrazena stupnice se vzdálenostmi v metrech. Všeobecně 

platí, ţe svinutý monokulár v nejkratší jeho délce poskytuje pohled do dálky (nekonečna). Rozvíjením 

monokuláru (prodluţováním jeho délky) zaostřujeme na bliţší předměty. Podle typu monokuláru lze 

zaostřit na blízkou vzdálenost 15 - 25 aţ 70 cm.  

     
obr. PM typ Kepler pro pohled do dálky                     obr. PM typ Kepler rozvinutý pro pohled na blízko 
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obr. pohled prismatickým monokulárem do dálky     obr. příslušenství k PM 8x – 10x zv. 

      

obr. předsádka k PM zvětšuje 3x,                                obr. pouţití předsádky k PM 8x20 poskytuje zvětšení 24x 

Předsádku k prismatickém monokuláru lze pouţít jako samostatnou stojánkovou lupu – trojnásobně 

zvětší obraz. V kombinaci s dalekohledovým systémem - prismatickým monokulárem 8x20 dostaneme 

24 násobné zvětšení. 
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3 Nácvik dovedností se speciálními optickými pomůckami         
(Moravcová Dagmar) 

 

3.1 Dovednost používat lupu  

  
obr. pouţití jednobarevné záloţky pod čtenou řádku usnadní pohyb s lupou po řádce 

Pro usnadnění čtení s optickými pomůckami je vhodné upravit předem pracovní místo. Doporučujeme 

pracovní stůl vybavit sklopnou čtecí deskou. Při práci s texty pouţít kontrastní barvu podloţky, na 

kterou poloţíme text nebo knihu. Sledovaný text doporučujeme zvýraznit barevnou záloţku. Zlepšení 

kontrastu na stránce docílíme ještě vloţením tmavého papíru pod stránku (doporučujeme černý nebo 

tmavě modrý). Dojde tak ke zvýraznění kontrastu textu.  

Pro dovednost posunovat lupu po textu vytvoříme materiál zajímavý, s obrázky či nápisy 

odpovídajícími dovednostem a věku čtenáře.  

     

obr. cvičení pro děti: příklad předlohy pro nácvik dovedností: sledování řádky (tracing), vyhledání konkrétního 

obrázku (focusing), přechod z jedné řádky o řádek níţe (tracking) a prohledání celé plochy (scanning) 

cvičení                                                                               - sledování linie s drobnými obrázky 

(tracing): čtenář určuje obrázky v řádce, ve sloupci, vyhledává stejné. Pro vytvoření cvičného 

materiálu lze pouţít obrázky a samolepky s drobnými detaily, které jsou příslušenstvím balení 

okluzorů (náplastí pro zakrývání oka při okluzní terapii – při léčbě tupozrakého oka). Vhodná cvičení 

najdete také v literatuře zaměřené na cvičení zrakové analýzy a diferenciace. Úkoly řadíme podle 

metodické řady nácviku dovedností od jednoduchých  

ke sloţitějším: 

a) zaostření na detail (focusing) 

b) sledování linie v horizontále nebo vertikále (tracing) 

c) přechod ze sledované řádky na další řádku, sledování pohybujícího se objektu (tracking) 

d) cílené prohledání stránky nebo tabulky (scanning) 

e) rychlá orientace v ploše (spoting)    
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3.1.1 Náměty pro další rozvoj dovedností s lupami 

- pro nácvik čtení s optickou pomůckou je potřeba vybrat text přehledný, kontrastní, s většími 

vzdálenostmi mezer mezi řádky (z knihy například obsah). 

- na přehledně ohraničených sloupcích (přehled televizních programů) lze cvičit sledování 

řádky a přechod na další řádku.  

- dále doporučujeme krátké texty: verše, aforismy, vtipy, citáty, krátké články z časopisů 

odpovídající věku čtenáře, dosaţené čtenářské dovednosti a zájmům.  

3.1.2 Nejčastější obtíže při práci s lupami 

- pokud při přímém pohledu skrz lupu vidí čtenář text obrácený „vzhůru nohama" je od lupy 

příliš daleko nebo má lupu příliš daleko od textu. Doporučujeme více přiblíţit oko k lupě a 

lupu k textu (dodrţet potřebnou ohniskovou vzdálenost). 

- Pokud při přímém pohledu vidí čtenář střed obrazu rozostřený bez lupy (například při pohledu 

tváře toho, kdo stojí proti němu a pokud nerozezná detaily jeho tváře, vidí zamlţený obraz, 

přičemţ okraje obličeje se jeví tmavší a zřetelnější) zkuste jej vyzvat, aby se podíval mírně 

vlevo, vpravo, nahoru či dolů. Mimo objekt, který si chce prohlédnout. Objevte tak místo 

(úhel) nejlepšího pohledu (bude se hodit i pro pohled optickou pomůckou). Tato technika 

pohledu se nazývá excentrická fixace.  

- Pokud se text čtenáři s lupou v přímém pohledu ztrácí, či v centru obrazu, poskytnutého lupou 

je patrná skvrna nebo rozmazaný text apod., jde asi o problém kvality centrální části sítnice - 

makulární oblasti). Doporučujeme vyuţít excentrickou fixaci, viz předchozí odstavec. Pokuste 

se zjistit směr a místo pohledu, kdy je obraz, zvětšený lupou, nejostřejší. Pro toto cvičení se 

hodí jednoduchá slova.  

- Pokud ještě před chvílí viděl čtenář ostře a náhle došlo k rozostření pohledu, moţná se 

projevila únava, moţná oslnění světlem z optické pomůcky. Potřebuje si odpočinout. 

Doporučujeme cvičení palming, popsané v kapitole „Relaxační techniky při práci se 

speciálními optickými pomůckami“. 

- Pokud má čtenář obtíţe při čtení jedním okem, doporučujeme oko, které nečte, překrýt 

okluzorem nebo příslušné brýlové sklo přelepit náplastí.  

- Pokud má čtenář při čtení problém navázat na další řádek, doporučujeme pouţít záloţku pod 

čtený text a lupu po přečtení řádku nezvedat, ale posunout zpět na začátek řádku a teprve 

následně posunout záloţku i s lupou o řádek níţe. 

- Pokud má čtenář problém vyhledat začátek textu, doporučujeme ukázat si prstem bez lupy 

nebo lze text barevně označit samolepící zvýrazňující záloţkou (k dostání v prodejně 

kancelářských potřeb). 

- Co dělat při ztrátě orientace v textu? Doporučujeme vrátit se na začátek kapitoly, systematicky 

posunovat lupu po řádcích současně s kontrolou textu. Aţ vyhledáte poţadované místo, 

můţete pokračovat ve čtení. 

                       

3.2  Dovednost používat dalekohledový systém do dálky 

Nácvik pohledu prismatickým monokulárem u uţivatelů se sníţenou zrakovou ostrostí a s výpadky 

v centrální části zorného pole vyţaduje dovednost vyuţít funkční část sítnice – excentrickou fixaci. 

Pokud při pohledu monokulárem není vidět nic nebo je obraz černý můţe jít o situaci, kdy uţivatel 

hledí na vnitřní stěnu tubusu monokuláru. Doporučujeme nejdříve nacvičit pohled trubicí 

s odpovídajícím prŧměrem jako u monokuláru (2 – 3 cm v průměru). K vytvoření cvičné trubice 

lze pouţít roli od svačinového papíru, potravinové folie a podobné. Pro zvýšení atraktivity pomůcky 

dětem ji lze nabarvit, olepit stříbrnou nebo zářivě barevnou samolepící folií viz následující obrázek. 
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Cvičení: trubicí (jako dalekohledem) vyhledávejte výrazně barevné předměty v místnosti (předměty  

by měly být uţivateli známé, ale lze je v místnosti přemístit a vyhledávat. 

 Často činí uţivatelům problém podívat se monokulárem pouze jedním okem, přikládají jej například 

před kořen nosu nebo nedovedou zavřít nepouţívané oko. V takovém případě lze zastínit nepouţívané 

oko náplasťovým nebo látkovým okluzorem viz obr. 

S dalekohledovým systémem se nelze pohybovat. Lze s ním sledovat pouze v klidové poloze (vsedě 

nebo ve stoje). Nevýhodou dalekohledového systému je poskytnuté úzké zorné pole.  

                                        
obr. různé trubice pro nácvik pohledu monokulárem         obr. ukázka okluzoru navléknutého na obrubu  

Efektivní pouţívání pomŧcky vyţaduje nacvičení dovedností:                                                                       

- vyhledat objekt a detailně jej prohlédnout (lokalizace), 

- zaostřit na různé objekty, v různé vzdálenosti (focussing), 

- sledovat objekty v linii horizontální: například přečíst nápis na informační tabuli a sledovat objekty 

v linii vertikální: například popsat situaci na semaforu (tracing),                                                                                           

- sledovat pohybující se objekt: například rozjíţdějící letadla, jedoucí autobusy, tramvaje a také 

přecházet pohledem z jednoho objektu na druhý (tracking).  

Cílené prohledání plochy (scanning) i prostoru a rychlá orientace v ploše (spotting) jsou 

navazujícími dovednostmi práce s dalekohledovým systémem.  

Pro nácvik vyhledání cíle si zvolíme dobře viditelný kontrastní předmět v dálce (například barevný 

automobil na parkovišti s menším počtem zaparkovaných aut, letadlo při vycházce na letiště, věţní 

hodiny ve městě, zastávku MHD nebo barevný zaparkovaný automobil pod okny při pohledu z okna).  

Pro nácvik sledování pro zručnější uţivatele doporučujeme zaostřit na stojící dopravní prostředek  

a sledovat jej při rozjíţdění a jízdě, dokud je to moţné (např. sledovat jedoucí autobus, tramvaj  

při pohledu z okna třídy nebo domova, běţícího závodníka na stadionu, pohybující se zvíře při 

vycházce v ZOO).  

Sledování v pohybu je náročnou dovedností, doporučujeme vybrat nejdříve pomalu se pohybující 

objekty, zaostřit a sledovat je v pohybu v pohodlné pozici (např. vsedě u okna, na lavičce apod.). 

Vhodnými objekty pro sledování jsou: např. popelářské auto, parník či jiná loď na řece, lanovka, 

pomalu se pohybující velká zvířata ve výbězích ZOO.   

Nácvik dovedností ve vyuţívání dalekohledového systému zahájíme nejdříve ve známém 

prostředí. Zajistíme si pohodlné místo pro sledování vsedě. Volíme činnosti typické pro školní 

práci, ale se zajímavými materiály: například určujme barevné obrázky připevněné magnety  

na magnetickou tabuli ve třídě nebo obrázky visící na šňůře (jako prádlo) nad školní tabulí či jinde  

na zdi ve třídě. Pojmenujeme obrázky za sebou v řadě, vyhledáváme konkrétní obrázek. Cíleně 

prohledáváme popsanou školní tabuli, informační nástěnné plakáty ve třídě, vyuţijeme pohled z okna 

na školní dvůr i do ulice, popisujeme předměty i dění na ulici apod.                                                            
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Teprve ovládnutí všech výše popsaných dovedností umoţní uţivateli nalézt informaci úplnou, 

včas a bez stresu. Tehdy je moţné zařadit speciální optické pomůcky mezi pomůcky pouţívané  

při výuce. Z výše popsaného vyplývá, ţe pro nácvik uţivatelských dovedností s lupami i dalekohledy  

se nabízejí zejména přirozené aktivity volného času jako výlety, přírodovědné a vlastivědné vycházky, 

seznamování s okolím školy i bydliště a četba z atraktivních dětských a zájmových časopisů.    

                                                              

3.3  Dovednost používat dalekohledový systém pro práci nablízko 

Dalekohledový systém doplněný předsádkou je určen k vyhledávání detailů ve větším zvětšení, neţ 

poskytují samotné lupy.  

3.3.1 Předsádky doplňující dalekohledový systém Galilei  

nasazované na objektiv dalekohledu zvětší obraz na krátkou vzdálenost a umoţní pohled pouze jedním 

okem. V praxi uţivatelé individuálně zhotovovaných dalekohledových systémů pouţívají různé druhy 

předsádek pro odpovídající pracovní vzdálenost a potřebu zvětšení. Výsledné zvětšení obrazu je 

násobkem zvětšení poskytnutého monokulárem (např. 3x) a předsádkou (např. čočkou o 12 dpt.= 3x 

zvětšení). Výsledné zvětšení = 9x. Pracovní vzdálenost u 3x zvětšujícího dalekohledu typu galilei s 3x 

zv. předsádkou činí 2,8 cm. 

Cvičení: pro začínajícího uţivatele doporučujeme předem nasadit matnou předsádku nebo okluzi  

na nepouţívané oko, je-li základní systém binokulární. Pomůcky: kříţovka, tabulka s čísly, znaky, 

obrázky, tabulka se sudoku apod.  

a) Připravíme si pracovní místo (stojánek k uchycení textu ve vertikální poloze nebo text 

poloţíme na čtecí desku , zajištěnou v nejvyšší poloze nebo text uchopíme do rukou) a 

pohodlně se opřeme. V tabulce vyhledáme levý horní okraj a znak na tomto místě přečteme, 

dále posuneme hlavou na další pole v řadě a dále aţ najdeme další znak, který přečteme. 

Postupujeme stejně aţ na konec řádku. Posunujeme pouze hlavou, ruce zůstávají s textem  

ve stejné poloze. Na konci řádku se vrátíme pohledem zpět na výchozí místo, teprve nyní se 

posuneme o řádek níţe a postupujeme pohybem hlavy opět po řádku - fixujeme okem 

s předsádkou. Vrátíme se na začátek tohoto řádku a posuneme pohled o řádek níţe. Stejným 

způsobem pokračujeme aţ na konec tabulky do pravého dolního rohu.  

b) Obměna: hlava zůstává na stejném místě, nepohybujeme s ní. Fixujeme znak v levém horním 

rohu tabulky. Text drţíme v rukách nebo rukama přidrţujeme na sklopné desce a posunujeme 

jej vlevo, aţ přečteme poslední znak v tabulce na konci řádku vpravo, dále text přemístíme 

doprava do výchozího postavení. Posuneme text v rukách o řádek výše, Pohledem zachytíme 

první znak nyní jiţ ve druhém řádku, hledíme stále do jednoho místa a text opět posunujeme 

(odvíjíme pohybem před okem). Čteme znaky v tomto řádku, na konci se vrátíme po stejném 

řádku zpět. Na další řádek se dostaneme pohybem textu v rukách nahoru. Dále prohledáváme 

tabulku stejným způsobem aţ nakonec. 

Při čtení není moţné současně pohybovat hlavou i textem. Čtenář by snadno v textu 

„zabloudil“.   

3.3.2 Předsádky dodávané k dalekohledům typu Kepler (prismatickým monokulárům)  

Eschenbach a Specwell od zvětšení 8 – 10 x mají jednotné, trojnásobné zvětšení (3x). Předsádku (lupu 

na stojánku) našroubujeme na závit objektivu monokuláru. Připravenou pomůcku postavíme na 

podloţku. Stojánek usnadní dodrţení pracovní vzdálenosti (ohniska optického systému) a umoţní 

prohlédnutí detailu. Při čtení v řádce nebo ve sloupci je nutno posunovat dalekohled s předsádkou po 

podloţce. Prismatický monokulár 8x zvětšující s předsádkou 3x zv. výsledně docílí 24x zvětšení 

v malém zorném poli. Čtenář při práci s běţným tiskem zahlédne 1 – 2 znaky písma či číslic. 

Dovednost přečíst řádek (např. v telefonním seznamu), sestavy čísel a příklady (např. v učebnici), 

přečtení sloupků (např. časy odjezdu autobusu v jízdním řádu) jsou náročné na manuální dovednost 
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uţivatele, zručnost posunovat optickou pomůcku, dovednost orientovat se v textu. Měly by být 

vyvrcholením nacvičených dovedností se speciálními optickými pomůckami.  

Cvičení: s dalekohledovým systémem - prismatickým monokulárem s předsádkou nablízko:                                                                     

a) práce s tabulkou (pomůcka: kříţovka, tabulka se sudoku, mříţka s čísly nebo obrázky)                                                         

- vyhledat první znak zleva v tabulce, další znaky v téţe řádce aţ na konec řádky                             - 

vrátit se po prohlédnuté řádce tabulky zpět vlevo a posunout se na začátek o řádek níţe        - 

prohlédnout celý řádek, vyjmenovat znaky, vrátit se vlevo, posunout o řádek níţe a postupovat 

stejným způsobem aţ na poslední řádek a poslední znak v pravém rohu tabulky.                                                                           

- vyhledat první znak zleva v tabulce a posunovat nyní dalekohled na předsádce po sloupci, na konci 

sloupce se vrátit po stejném zpět a pokračovat vpravo v prohledání dalšího sloupce. 

b) práce se stránkou v knize  

(kniha s drobným písmem – slovník - obsah, Atlas – legenda k mapě, Sbírka úkolů – Seznam cvičení 

apod.) vyhledáme první řádku, přečteme sdělení na řádce a posuneme monokulár s předsádkou opět na 

začátek řádky, teprve nyní postoupíme o řádku níţe a pokračujeme stejným způsobem, aţ přečteme 

všechny znaky na všech řádkách tabulky či seznamu.      

3.4 Rozšiřující dovednosti se speciálními optickými pomůckami  

Plnohodnotné vyuţití speciální optické pomůcky představuje podřízení způsobu čtení a prohlíţení 

obrázků objektů technickým parametrům pomůcky. Se speciální optickou pomůckou se nelze 

rozhlédnout, ale lze nacvičit vyhledání potřebné informace a zaostření na detail. V praxi to znamená, 

ţe s lupou s velkým zvětšením bude číst uţivatel po slabikách. I při velkém zvětšení lze dosáhnout 

zručnosti. Při pouţití lupy v brýlové obrubě (hyperokulár nebo předsádky na kolíčku) je nutné dodrţet 

potřebnou vzdálenost, posunovat pohled po textu nebo hledět do jednoho bodu a text drţený v rukách 

či poloţený na podloţce posunovat vlevo a zpět vpravo na začátek řádky. Nelze pohybovat 

hlavou a textem současně. Čtenář by tzv. „zabloudil“ v textu. Doporučujeme osvědčené: přečíst 

řádku, vrátit se po přečtené řádce a teprve potom klesnout o řádku níţe.  
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4 Filtry a jejich využití při školní práci 
       (Moravcová Dagmar) 

Jiţ daleko dříve neţ barevné filtry našly uplatnění ve zlepšení kontrastu pro uţivatele se zrakovým 

postiţením, pouţívaly se například v astronomii na dalekohledech ke sledování planet a slunce. 

Později našly uplatnění při tvorbě fotografie v náročných podmínkách (při fotografování oblohy, 

mraků a slunce, v horách zejména v zasněţených exteriérech, v horším osvětlení, v mlze apod.). 

Zabarvená plastová fólie (například ţlutá, růţová či světle zelená) změní kontrast podloţeného textu,  

a některým uţivatelům sníţí zrakovou námahu. Doporučujeme je vyzkoušet. Fólie lze zakoupit  

v prodejnách kancelářských potřeb. 

Barevné filtry a filtrové brýle (ţluté, jantarové, oranţové, šedé, hnědé a další odstíny barev) ovlivňují 

propustnost určitých vlnových délek světelného spektra. Nabídka zahrnuje provedení z plastu jako 

ochranné brýle nebo zasazené do brýlové obruby s přidanou potřebnou korekcí nebo jen s plan čočkou 

(nedioptrické sklo). Vyzkoušet filtry můţete v Centru zrakových vad s.r.o. v Praze, ve 

střediscích Tyfloservisu o.p.s. v regionech ČR a ve specializovaných prodejnách Oční optiky, kde lze 

filtry i zakoupit. Filtrové brýle je nutné individuálně vyzkoušet. Doporučujeme poradit se 

s odborníkem (se zrakovým terapeutem nebo specialistou na speciální optické pomůcky). Vybírat lze 

z nabídky firem Lesa (dodává Sagitta), Zeiss (filtry Clarlet), Color Optic (filtry Multilens), Corning, 

Eschenbach a Noir. Vyzkoušet lze i kvalitní barevné sportovní brýle s UV filtrem, které většinou 

neblokují niţší vlnové délky spektra absolutně, ale částečně omezují jejich propustnost a i to můţe být 

přínosem a řešením levnějším. Filtry zatím nehradí zdravotní pojišťovna. 

                       
obr. úprava kontrastu barevnou folií                                    obr. filtry – zabarvení brýlových čoček 

 

   
obr. filtry s dpt.korekcí v kontaktních čočkách  
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5 Neoptické pomůcky 
        (Moravcová Dagmar) 

V této kapitole jsou soustředěny pomůcky, které podpoří přístup k informacím a nejsou tvořeny 

optickými systémy. 

 

5.1 Osvětlení v optické pomůcce 

Stejným způsobem jako při výběru osvětlení pracovní plochy postupujeme při výběru osvětlení 

optické pomůcky. Současná nabídka lup s osvětlením zahrnuje jak typy stolní, stojánkové i ruční. 

Osvětlení v optické pomůcce slouţí ke zlepšení detailní zrakové práce. Umoţňuje zrakovou práci na 

krátkou vzdálenost i v horších světelných podmínkách. Má ale jedno velké úskalí. Při čtení s optickou 

pomůckou jste nuceni dodrţovat pracovní vzdálenost danou lupou. U velkých zvětšení tak často 

přikládáte oko téměř k lupě. Dojde tak vţdy k oslnění oka, které se projeví zvýšenou únavou, 

rozostřeným nebo zamlţeným viděním, slzením či pálením očí. Kdyby vysoce zvětšující pomůcky 

osvětlení neměly - nedaly by se pouţít, protoţe přiblíţením k lupě se zastíní zdroj přirozeného světla 

dopadajícího na pracovní plochu. Musíme volit kompromis. Volíme podle individuálních potřeb: 

citlivosti na oslnění, potřeby detailní práce a době, po kterou bude ţák s pomůckou pracovat. 

V nabídce osvětlení lup jsou typy s běţnou ţárovkou, ta poskytuje ţluté světlo i s ţárovkou čočkovou. 

Firmy Coil i Eschenbach dodávají úsporné ţárovky balonového typu poskytující jasnější bílé světlo 

(nazývané halogenové). Rukojeti s touto ţárovkou bývají k dostání také v provedení se síťovým 

napájením a adaptérem. Tato varianta je ale do školní výuky méně vhodná pro nutnost napojení na 

zdroj elektřiny. Vyšší kvalitu osvětlení dodá typ klasické halogenové lampy - bílé světlo nebo modré 

světlo LED doplněné ţlutými filtry. Úsporné napájení v lupách stojánkových i ručních je zastoupeno v 

nabídce obou firem Eschenbach i Coil. 

Novinkou na trhu osvětlených speciálních optických pomůcek jsou pomůcky se světlem lampy LED 

modré barvy. K některým typům dodávají výrobci ţlutý filtr sniţující oslnění. Výhodou osvětlení LED 

je stabilní osvětlení a minimální energetická náročnost. 

Lupy s různými druhy osvětlení lze vyzkoušet u očních lékařů - specialistů na SOP, v Centru 

zrakových vad s.r.o. v Praze a ve střediscích Tyfloservisu o.p.s. v Praze i v ostatních regionech ČR. 

 

5.2 Sklopné desky a stojánky 

Mezi základní podpůrné pomůcky pro čtení a práci s textem pro slabozraké patří sklopná čtecí deska, 

která umoţní přiblíţit text, knihu či obrázek k očím podle nároků pouţívané optické pomůcky a jejího 

zvětšení. Děti s dobrou akomodací a sníţenou zrakovou ostrostí i při zrakové práci bez dalších 

optických pomůcek nejčastěji kompenzují potřebu zvětšení přiblíţením k pracovní desce. Sklopná 

deska nebo stojánek pro uchycení textu usnadňuje přiblíţení, dodrţení ohniskové vzdálenosti 

pomůcky a čtenáři umoţní sedět zpříma.    

Stojánek s kolíčkem, do kterého je moţné upnout časopis nebo knihu nebo i ruční lupa, také usnadní 

zrakovou práci. Pevná zvedací deska je ovšem pro školní práci a domácí přípravu ţáka praktičtější.   
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obr. sklopná deska pro čtení doplněná osvětlením         obr. sklopná deska s uchyceným textem 

                               

obr. školní lavice s lokálním osvětlením                    obr. stojánek (husí krk) k uchycení textu nebo i lupy 

 

5.3 Barvy  

Lidské oko je uzpůsobeno k vnímání barev. Naši orientaci ovlivňuje nejen barva interiéru a exteriéru, 

ve kterém se pohybujeme, ale zejména kontrasty barevných ploch. Některé působí příjemně, jiné 

rušivě aţ výstraţně. Vyšší kontrasty zvýrazní, co potřebujeme a podpoří naši orientaci a bezpečnost. 

Malé kontrasty barevných ploch a mdlé barvy orientaci znemoţní. Pro podporu zraku slabozrakých se 

doporučují kontrasty sytých barev jako: ţlutá - švestkově modrá, ţlutá - černá, zelená - černá, bílá - 

černá, růţová - černá, červená - bílá, modrá- bílá apod. 

Kontrasty barev vyuţijeme pro vytváření orientačních prvků v interiéru a exteriéru. S úpravou 

kontrastu se budeme zabývat při barevném nastavení textu na kamerové televizní lupě, při tvorbě 

podloţky, rámečku pro čtený text nebo podpis, při vytváření okénka pro čtení textu z časopisu či novin 

i při třídění materiálu pro rychlou orientaci ţáka (barevné zásuvky, krabičky, desky na samostatné 

pracovní listy, označení stránek, označení dnů v týdnu v kalendáři apod.). 
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obr. úprava cvičného textu                                                        obr. barevné zvýraznění textu   

 

5.4 Psací pomůcky 

Ţáci se zrakovým postiţením bývají v integraci často vedeni k pouţívání běţných psacích 

pomůcek (tuţka, pero, propisovací pero). Doporučujeme pouţít Mikrofix nebo gelové pero (např. 

Stabilo), k dostání jsou v šíří stopy 0,5 - 1,0 mm tmavé barvy (černá nebo modrá). Ještě silnější 

stopu vytvoří fixy. Pro zápisy do sešitů je potřebné vyzkoušet v prodejnách psacích potřeb takové, 

které nepropisují na opačnou stranu papíru, rychle zaschnou, nerozpíjí se a nemaţou. Nabídka 

zahrnuje i typy psacích potřeb s anatomicky upraveným nebo navléknutým nástavcem pro snadné 

uchopení. 

Pro psaní pod speciálními optickými pomůckami a pod kamerovou televizní lupou doporučujeme 

vybrat takovou pomůcku, která má co nejlepší zápis ve všech polohách drţení a zápis se při 

doteku hned nerozmaţe.  

5.5 Pomůcky pro záznam poznámek 

Pro ţáky se zrakovým postiţením a nácvik jejich psaní existují speciální sešity, bloky a písanky se 

širším linkováním. Linky jsou natištěny modře, zeleně nebo černě. Listy s větší gramáţí mají 

oboustranný potisk, lze zakoupit také sešity s různým počtem stránek a s linkováním jen po jedné 

straně. Někdy se pro ţáky pouţívají i komerčně dodávané písanky. Často však slabozrakým 

nevyhovují kontrastem linek. Linky jsou příliš bledé. Pro samostatné zápisy a poznámky lze také 

pouţívat bloky A5 a A4, k zápisům se hodí krouţkové, s vazbou na uţší straně. Vhodné sešity a bloky 

lze zakoupit v Tyflopomůckách nebo přímo v tiskárně. Pro úhledné psaní na nelinkovaný papír 

(například při psaní dopisu) lze podloţit stránku folií s linkami nebo stránku překrýt šablonou s 

okénky v šíři linek a výšce písma. Šablonky lze zhotovit podle potřeby a velikosti dopisního papíru, 

lze je také zakoupit v prodejně Tyflopomůcek v Praze a v Olomouci. 

Často se ţáci dostanou do situací, ţe si budou muset zaznamenat rychle informace a nebudou mít po 

ruce fix a blok. Doporučujeme pouţívat k těmto účelům malý diktafon (k dostání v prodejnách 

elektroniky). Vejde se do kapsy, školní tašky i kabelky. V nabídce zahrnuje i typy s jednoduchým 

ovládáním. Diktafonem lze zaznamenat směr cesty k neznámému místu, seznam úkolů, vyhledané 

spoje, adresy a telefonní čísla, prostě informace, které by ţák mohl zapomenout. 
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6 Elektronické kompenzační pomůcky 
        (Moravcová Dagmar) 

Cílem publikace není podat výčet dostupných elektronických zvětšovacích pomůcek, ale upozornit na 

moţnosti, které při potřebném zvětšení pro nácvik dovedností (tracing, tracking, scanning, focussing a 

spotting) poskytují. Práce s kamerovou TV lupou můţe často předcházet nácviku pouţívání SOP na 

cvičných materiálech i na běţně dostupných informačních materiálech (pracovní sešity, slovníky, 

učebnice, tabulky a ostatní doplňková a zájmová literatura).                                                                   

6.1 Kamerová televizní lupa  
Pracuje na principu uzavřeného televizního okruhu. Je zařízením sloţeným ze snímací kamery 

umístěné na stojanu, rameni či mobilní v tzv. „myši" a ze zobrazovacího zařízení, které můţe tvořit 

televizní přijímač, běţný PC monitor nebo častěji LCD monitor. Většinou jsou zařízení dodávána jako 

komplet, u některých lze zvolit druh obrazovky. Stolní typy TV lup doplňuje pojízdná podloţka 

(kříţový stolek) umoţňující plynulý posun textu. Současná nabídka pomůcek obsahuje ruční, 

přenosné, skládací i stolní. Vybavení jednotlivých typů se liší. Zařízení s barevnou kamerou bývají 

doplněné o textový reţim v pozitivním a negativním zobrazení, některé umoţňují volit i dvoubarevné 

semicolor zobrazení (ţluto-modré, ţluto - černé, zeleno - černé a další). Kamerové televizní lupy  

s černobílou kamerou mívají velmi kontrastní a kvalitní obraz v negativu a pozitivu, některé typy 

umoţňují i jiné neţ čb barevné nastavení jak u výše uvedených typů v textovém reţimu.                                  

Uţivatel si musí pomůcku důkladně vyzkoušet při práci s materiály, které bude následně samostatně 

pouţívat (učebnice, notové zápisy, skripta, encyklopedie, beletrie, noviny, časopisy). Stolní typy lup 

většinou umoţňují vykonávat pod kamerou i drobnou manuální práci (vpisovat do formulářů, 

seřizovat přístroje, psát, kreslit atd.). Podle potřeb zvětšení a kvality zobrazení doporučujeme vybírat 

typ zobrazovacího média. Televizní přijímač zobrazuje při kmitočtu 50 Hz, to omezuje déletrvající 

zrakovou práci a některým uţivatelům vadí šíře obrazovky. Na kvalitním monitoru s dobrým 

kontrastem poskytne ale velké zvětšení. Daleko častěji se vyuţívá LCD obrazovka - monitor. 

Televizní obrazovka a starší PC monitor mají přední plochu skleněnou a tudíţ více odolnou na doteky. 

LCD monitor - v současné době nejprogresivnější typ zobrazovacího zařízení (zobrazení tekutými 

krystaly) nevykazuje kmitání obrazu. Některé typy ale při rychlém pohybu kamery zaznamenávají 

takzvané duchy, u některých většinou starších typů při pohledu se strany přejde obraz do negativu. 

Plast plochy LCD monitoru s antireflexní vrstvou je taky více citlivý na doteky. Poškrábanou 

antireflexní vrstvu nelze obnovit, zhorší uţitné vlastnosti pomůcky. Monitor je ale proti stejně 

zvětšujícím obrazovkám předchozích typů útlejší a zabere velmi málo místa z pracovní plochy. 

Cenově jsou LCD monitory v současné době dostupné a je jimi vybavena většina televizních lup. 

TV lupy zajišťují potřebné zvětšení a ve srovnání s optickými pomůckami (lupami) poskytnou širší 

zorný úhel, tzn. větší plochu sledovaného textu či obrázku. Ta zejména u ţáků s těţkým zrakovým 

postiţením a sníţenou zrakovou ostrostí do pásma těţké slabozrakosti umoţní nácvik plynulého 

sledování řádky, čtení slov a souvislého textu v poţadovaném nastavení jasu a kontrastu figury  

a pozadí s potřebnou velikostí znaků. Uţivatelům s výpadky v centru zorného pole poskytne širší 

zorný úhel a nacvičení excentrické fixace.  

Kamerové TV lupy pouţíváme při práci s ţáky tehdy, není-li k dispozici zvětšený textový nebo 

obrázkový materiál. TV lupu vybavenou kamerou do dálky, lze pouţít k nácviku dovedností 

vyhledávat informace jak při pohledu na blízko tak při nácviku vyhledání detailu v dálce.  
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                             obr. 

kam.TV lupa přenosná (čtení tabulky)     obr. kam.TV lupa přenosná (práce s obrázky)  

                
obr. ruční kamerová TV lupa (psaní poznámek)   obr. ruční kamerová lupa (práce s textem) 

Současná nabídka kamerových TV lup je velmi široká, zahrnuje jak typy ručně vedené kamery 

v přenosných zařízeních, přídavná zařízení k počítači a také stolní zařízení. Pro nácvik dovedností 

čtení a vyhledávání informací doporučujeme stolní typy. Ručně vedené kamery vyţadují předchozí 

nácvik dovedností shodný se speciálními optickými pomůckami a předpokládají také dobrou manuální 

zručnost uţivatele. 

Kamerové TV lupy, pouţívané k nácviku dovedností by měly být vybaveny posuvným čtecím 

stolkem, moţností volby negativního a pozitivního semicolor obrazu, plně barevného reţimu a 

zvětšením aţ na velikost znaků písma 8 – 10 cm s linií 1 cm. Pokud je TV lupa vybavena moţností 

zvýraznění textu (v řádce) linkou či okénkem – vyuţijeme je při práci s ţáky, kteří mají obtíţe 

sledovat text v řádce v souvislém textu. Je–li k dispozici levnější nebo starší typ kamerové lupy lze jej 

doplnit černým nebo barevným zvýrazňujícím pruhem (záloţkou) a okénkem (pomůcky lze upravit 

tak, aby se pruh či okénko nasazovaly na monitor např. upevněním lepící hmoty či suchým zipem na 

obrubě monitoru).    

                      
Obr. TV lupa s kamerou na blízko i dálku     obr. práce s obrázky pod kamerovou TV lupou                                                          
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6.2 Digitální televizní lupa 
Elektronická pomůcka je sestavena z výkonného počítače, monitoru s vestavěnými nebo přídavnými 

reproduktory, ze skeneru, klávesnice (ta můţe být přizpůsobená potřebám kvality pohybu a citlivosti 

ruky a prstů), z podloţky pod myš a myši (myš mohou nahradit spínače např. trackball nebo lze myš 

adaptovat potřebě uţivatele s horší motorikou ruky). Standardem hardwarového vybavení digitální 

televizní lupy v současnosti je modem, videokarta, zvuková karta, vypalovačka, CD mechanika i 

čtečka DVD, disketovou mechaniku lze dokoupit. 

Důleţité pro uţivatele je programové vybavení. Skener slouţí k práci s programy na zvětšování 

sejmutého obrazu skenerem, ale i k práci s programem na čtení textů pomocí hlasového výstupu. 

Digitální televizní lupa umoţňuje přizpůsobit jas a kontrast a barevné zobrazení naskenovaných 

dokumentů (například v programech Magna Vista a View Dio), texty lze nechat odvíjet na obrazovce 

a číst. Programy pracující s hlasovým výstupem přečtou text a umoţní jeho další úpravu (například 

program Win Menu). 

Digitální televizní lupa umoţňuje ale i aktivně pracovat na počítači v upraveném prostředí (zvětšení, 

barva, kontrast) a s hlasovou podporou v programech standardních OFFICE (Word, Excell, 

PoverPoint), vyuţívat e-mail (elektronickou poštu), vyhledávat na Internetu a to vše prostřednictvím 

speciálních programů Magic, Supernova nebo ZoomText a dalších. Vytvářené dokumenty lze 

zálohovat v počítači, vypalovat na CD nosičích nebo zálohovat na přenosných Flash discích. Pomůcka 

podporuje komunikaci a významně se tak podílí na odstraňování informačních bariér. Práce s digitální 

televizní lupou je ale podstatně sloţitější neţ práce s Kamerovou televizní lupou. Uţivatel se neobejde 

bez znalostí práce s počítačem. 

Výběr pomůcky je důleţité zváţit. Účel, náročnost práce s informacemi, věk a dovednosti uţivatele by 

měly být hlavními kriterii výběru. U digitální televizní lupy je nezbytné řešit nácvik dovednosti psaní 

na klávesnici počítače a dovednosti práce v programech televizní lupy. Programové vybavení 

doporučujeme konzultovat s dodavatelem pomůcek, výukové programy (pouţívané ve škole) by 

s programem Digitální TV lupy nemusely spolupracovat.  
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7 Náměty činností k nácviku práce s kamerovou televizní lupou. 
        (Matoušková Eva) 

 

Před zahájení nácviku práce s kamerovou televizní lupou, je nezbytný výcvik zrakových dovedností 

bez uţití speciálních optických pomůcek. Přes nácvik lokalizace (hledání objektu, který chci vidět), 

fixace (zaostření objektu, hledání detailů), spottingu (vyhledávání daných objektů a detailů), tracingu 

(sledování řádky, sloupku), trackingu (přecházení z jedné řádky na další, z jednoho sloupku na další), 

scanningu (systematického hledání v ploše) učíme osvojení si základní dovednosti pracovat s textem, 

obrázkem a plochou. Objekty, obrázky, pracovní listy, texty jsou upraveny podle aktuálního visu 

dítěte a ţáka, dospělé osoby, jeho individuálních zrakových moţností a potřeb, přiměřeným zrakovým 

a poznávacím schopnostem, respektující zrakovou hygienu a zrakovou pohodu (vhodnou velikostí 

textu, obrázků, symbolů, geometrických tvarů; potřebné mezery mezi objekty, vzdálenost mezi řádky, 

potřebný kontrast figury a pozadí v pracovních listech, kontrast textu, pracovního listu, objektu a 

podkladu; vyuţívání záloţky, podloţky pod stránku, kontury u obrázků, barevnost, rozmístění na 

ploše, stránce, kvalita papíru; vhodné osvětlení, uţití sklopné desky). Zachováváme didaktické zásady 

názornosti, aktivity a motivace (činnosti, které vzbuzují a podporují zájem), posloupnosti (od 

nejjednoduššího ke sloţitějšímu, od známého neznámému, od lehčího k těţšímu, od konkrétního k 

abstraktnímu), časovosti (novou dovednost rozvíjíme po zvládnutí předchozí), přiměřenosti (obtíţnost 

rozvíjení zrakových funkcí vychází z aktuálního visu a respektuje psychický a fyzický vývoj dítěte a 

ţáka, dospělé osoby, jeho individuální zvláštnosti), individuálního přístupu a multisenzorického 

přístupu (zapojení více smyslů), dále vysvětlování, popisování, kontroly pochopení viděného.  

  

Při práci s elektronickou pomůckou (kamerovou televizní lupou), je nezbytné mít stále na paměti, ţe: 

- práce na kamerové televizní lupě je zrakově velmi náročná činnost, po 3 – 5 minutách je vhodné se 

odklonit od textu a zamrkat, po 15 minutách relaxovat (vybrat si nějakou z relaxačních očních metod:  

palming – promnout si ruce do zahřátí, lokty opřít o stůl, hlavu poloţit do dlaní, dlaně vytváří 

mističku, prsty jsou přeloţené přes sebe, opřeny o čelo, mističku poloţíme na oči, oči jsou zavřené, 

nemačkáme je, volně dýcháme, setrváváme několik vteřin, do vidění tmy;  

střídat pohled na různé vzdálenosti do blízka, do dálky,  

vyhledávat barevné objekty ve třídě, dívat se z okna,  

trénovat okohybné svaly do kruhu, vodorovně, svisle, vpravo, vlevo; cviky na krční páteř například 

otáčení hlavy vpravo, vlevo a zpět, polokrouţky hlavou, dívání se, co nejdál přes ramena, na zem a 

podobně). 

- Během práce doporučujeme dbát na čistotu monitoru, vhodné nastavení kontrastu, zaostření; stránku 

v učebnici nebo pracovním listu podkládat tmavším papírem (nepropíše se a zvětší se kontrast 

figury a pozadí), při práci s textem nebo při práci na řádce vyuţívat spodní hranu lupy jako řádku 

(umoţní rychlou orientaci v textu),  

řádku podkládat záloţkou tmavé barvy, vhodné je dodrţovat doporučený postup při přechodu na 

nový řádek: vrátit se zpět na začátek přečtené řádky a text posunout o řádku níţe nebo posunout text o 

řádku níţe a vrátit se na začátek nové řádky, vţdy provádíme jeden pohyb: buď posun pultu televizní 

lupy, hlava je v klidu nebo pult televizní lupy je v klidu, hlava se hýbe, v tomto případě je nezbytný 

pomalejší pohyb, jinak se text jeví rozmazaný. 
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7.1 Náměty činností k získání základní dovednosti užívání kamerové 

televizní lupy. 
 

a) Rozvíjející činnosti bez uţití psacího náčiní (pro práci pod lupou jsou vhodné drobné 

trojrozměrné i plošné tvary). 

- Prohlíţení rozmanitých předmětů pod kamerovou televizní lupou (přírodniny, luštěniny, 

těstoviny, ruce a podobně).  

- Práce s modelínou (je nezbytné poloţit na pohyblivou desku umělohmotnou podloţku,  

aby nedošlo k zašpinění pracovní plochy). Vhodné činnosti: uţdibování, mačkání, hnětení; 

vtlačování, zapichování, otiskování přírodnin, luštěnin, těstovin, semínek, pecek, drobných 

předmětů, korálků, špendlíků, hřebíčků, napínáčků, nalámaných špejlí do rozetřené modelíny na 

destičku nebo modelínové hádky, modelínové kuličky; rytí do modelíny (moţné vyuţití 

kontrastů podloţky a modelíny). 

- Práce s papírem (vyuţívání papírů různých druhů, síly, barev, je nezbytné vyzkoušet vhodnou 

velikost papíru, kamerová lupa má dané zmenšení a velké tvary nejsou viditelné celé, ale jenom 

částečně): přetrhávání prouţku papíru, navíjení prouţku papíru na tuţku, překládání papíru, 

mačkání papíru (malé kuličky), překládání prouţku papíru, třídění papíru podle druhu, barev, 

tvarů, velikosti, typu (například vlnkový, s jemnou, hrubou strukturou a podobně); vytváření 

koláţí, pokládání na předlohu, napichování kousku papíru na krátkou špejli, špendlík. 

- Práce s textilií (mít vhodnou velikost látky, cca 2 x 2 cm; drobný vzor): třídění podle druhu 

látky (filc, prací kord, hedvábí, vlněná látka, různé pleteniny a podobně) vzoru, barev, tvoření 

dvojic; vytváření koláţí; pokládání, dvojice, třídění stejné látky, párání okrajů třepící se látky, 

rozvazování, vázání mašlí, uzlů, vyndávání a vkládání do malých látkových sáčků; třídění 

barevných mašlí, střapců, malých barevných klubíček. 

- Hry s mozaikou (opět drobné tvary; hřibečková, kuličková, korálková), tvoření barevných řad, 

sloupků, obrázků podle fantazie, předlohy. 

- Skládání, tvoření ohrádek, řad z drobných stavebnic (například Lego, dřevěné stavebnice). 

- Vkládání drobných předmětů (například kuliček, barevných kamínků, korálků, těstovin, 

luštěnin, semínek, knoflíků, flitrů) do nízkých, členěných krabiček (bez pravidla, s pravidlem - 

vkládání stejného podle zadání, předlohy, vzoru). 

- Vkládání do otvorů různých tvarů (materiálem vhodným k vyřezávání je například lepenková 

krabice, tenká pryţ a podobně).    

- Šroubování, rozšroubovávání, vyšroubovávání, zašroubování, sešroubovávání malých šroubků  

a matiček, stavebnice Merkur, Variant, malých lahviček a krabiček (lékovky, od krémů). 

- Spojování céček, kancelářských svorek, háčků (podle fantazie, podle pravidla). 

- Spínání kolíčkem na prádlo papír, látku (bez pravidla, s pravidlem; stejná barva kolíčku a 

materiálu, sepnout na dané – bod, čáru). 

- Sundávání kolíčku. 

- Přiřazování, třídění dekoračních kolíčků (například kolíčky s beruškou, kytičkou, zvonečkem).  

- Zapichování špendlíků, napínáčků, hřebíčků do silnějšího koberce, molitanu, polystyrénu  

(bez pravidla, na příslušnou barvu – jen červenou, na stejnou barvu – červený špendlík na 

červenou, tvoření řady, ohrádky, obrázku; vyndávání špendlíků, napínáčků, hřebíčků (různě 

barevné, velké, tvarově odlišné hlavičky špendlíků, barevné napínačky; hřebíčky různých 

průměrů hlaviček). 
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- Tkaní (vedení provázku, nitě, tenké tkaničky od bot, vlny, bavlnky, látaček; okolo hřebíčků 

zatlučených do polystyrénu, dřevěné destičky). 

- Vyšívání tenkou tkaničkou od bot, buţírkou, otvory vyrobené nebozízkem, děrovačkou do 

tvrdého papíru, čtvrtky; na dřevěnou, umělohmotnou destičku s otvory. 

- Pokládání drobných objektů na kreslené body (barevné kamínky, geometrické tvary, semínka  

a podobně), bez pravidla, s pravidlem.  

- Vybírání, ukazování obrázku s určeným jedním, dvěma, třemi prvky (př.: modrý míč se 

srdíčkem mezi modrými míči; sluníčko s krátkými paprsky a mašličkou mezi sluníčky; zelenou, 

velkou vázičku s kytičkou mezi vázičkami). 

- Určení obrázku, který do řady významově nepatří (př.: čepici mezi domečky, kytičku mezi 

hrnečky, kočárek mezi motýlky). 

- Hledání odlišného obrázku, geometrického tvaru, písmene, číslice, symbolu mezi stejnými  

(„Co do řady nepatří?“).  

- Hledání 2 stejných obrázků, geometrických tvarů, písmen, číslic, symbolů v řadě, mezi 

odlišnými. 

- Hledání stejných obrázků, geometrických tvarů, znaků, symbolů, písmen, číslic mezi odlišnými 

podle zadané jedné, dvou vlastností (barva, tvar, velikost, materiál, barva a velikost, barva  

a tvar, tvar a velikost a podobně). 

- Pojmenování, vyjmenování, ukázání prvního v řadě, posledního v řadě, mezi, za (obrázky, 

geometrické tvary, znaky, symboly, písmena, číslice). 

- Vytváření řady (podle barvy, tvaru): zleva doprava (podle diktátu, fantazie), například řady 

z magnetů, kostiček, korálků, semínek, pecek, kamínků, mušlí, kolíčků, zátek od pet lahví, 

nastříhaných brček; víček od fixů, psacích potřeb. 

- Obtahování různých druhů a typů čar prstem, také reliéfní čáry, kreslené barvou na sklo. 

- Vybírání, ukazování stejných (podle vzoru, předlohy) obrázků, geometrických tvarů, písmen, 

číslic, symbolů v řadě (podle barvy, tvaru, barvy a tvaru).  

- Manipulace s drobnými tvary, tvoření skupin, o různém, stejném počtu prvků; drobných 

předmětů, geometrických tvarů, magnetů, těstovin, luštěnin, knoflíků (dvojice, trojice, čtveřice). 

- Tvoření skupin o daném počtu prvků: pojmy více, méně, stejně (př.: předloha: 2 trojúhelníky – 

dítě přikládá: stejně – 2 tvary, více – 3 a více, méně – 1 tvar).  

- Pokládání na předlohu reálnou, vedle předlohy (drobné geometrické tvary, magnety, knoflíky, 

mince, korálky). 

- Pokládání na předlohu – kreslenou, vzor, fotku - plochu (vybarvený obrys), obrys (konturu), 

(geometrické tvary, mince, knoflíky, drobné dílky stavebnic, kousky látek, krouţky od pet lahví, 

barevné kamínky, mušle; plošné i drobné prostorové tvary). 

- Tvoření řady podle předlohy skutečné, kreslené, obrysů (obrázky, geometrické tvary, písmena, 

číslice, symboly, těstoviny, luštěniny, knoflíky, barevné svorky, céčka, korálky, barevné 

kamínky). 

- Zakrývání („zalepování“) otvorů různě velkých, otvory vystřiţené, vyrobené děrovačkou nebo 

nebozízkem (vyuţití různých kontrastů figury a pozadí, př.: spodní papír bílý, horní papír 

s otvory červený nebo naopak nebo jiné, barevné kombinace). 

- Pokládání drobných tvarů, předmětů, kousků papírů na dané barevné otvory  

(červené na červené, jen na červené a podobně). 

- Třídění, přiřazování, tvoření dvojic podle barev, tvarů, velikosti (například těstoviny, luštěniny, 

přírodniny – různá semínka, pecky; drobné předměty z Kinder vajíček , barevné figurky  

ze stolních her, kostky ze stolních her, kuličky, barevné ţetony, Blechy, drobné mince, matičky 

různé velikosti, šroubky různé velikosti, barevné nitě, spínací špendlíky různých velikostí  

a barev, sáčky od různých druhů čajů). 
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- Pokládání magnetů, drobných předmětů, geometrických tvarů, magnetických geometrických 

tvarů, číslic, písmen do řádku (mezi dvě čáry, barevný řádek – fixace fixační hmotou, řádek  

ze suchého zipu, magnetické pásky). 

- Uspořádání podle velikosti, šířky (špejle, prouţky papíru, krátké tuţky, klacíky, dřívka)  

od největšího (nejširšího) k nejmenšímu (nejuţšímu) a naopak. 

- Hledání prvního, posledního ve skupině zleva doprava. 

- Navlékání drobných korálků na drátek, buţírku, na párátko (podle fantazie, předlohy skutečné, 

nákresu). 

- Půlené obrázky barevné, černobílé (pokládání na předlohu, skládání podle předlohy, skládání 

bez předlohy). 

- Přiřazování, tvoření dvojic, trojic z hracích kostek s různými symboly (kostky s písmeny, 

číslicemi, různě uspořádanými body, barevnými body, obrázky). 

- Tvarování drátků (podle fantazie, předlohy, nákresu). 

- Vytváření obrázků z lámaných špejlí, zápalek, barevných zápalek (obarvených fixy, barvou), 

dřívek, krátkých pastelek, vatových tyčinek (podle fantazie, předlohy, nákresu). 

- Vybírání daného, drobného předmětu z mnoha objektů v nízké krabici, mističce (daný 

geometrický tvar, drobný předmět, obrázek, písmeno, číslici, korálek, barevný kamínek, 

barevný háček, céčko, barevnou svorku, semínko, kolíček na prádlo, dřevěný špalíček, 

karabinku, přezku, krouţek na klíče; vybrat mezi více objekty). 

 

b) Rozvíjející činnosti s uţitím psacího náčiní (fixy, Centropeny, různé druhy per například 

Pilot, Stabilo, pastelky zanechávající lehce stopu). Cílem je procvičování koordinace oko ruka, 

příprava na získání dovednosti kreslit, číst a psát pod kamerovou televizní lupou, nácvik pohybu 

po řádce, přechodu na novou řádku, pohyb zleva doprava. V pracovních listech (některé náměty 

viz příloha) dané (písmeno, číslici, symbol, geometrický tvar, znak, obrázek) označujeme: 

obtahováním jinou barvou, vybarvováním, zatrháváním, podtrháváním, přeškrtáváním 

(kříţkem), vyškrtáváním, značením do krouţků, tiskáním (drobná razítka – fixa z Ikey). 

- Vypichování čáry, bodů (špendlíkem, vypsanou propisovací tuţkou, je nezbytná měkká 

podloţka pod papír). 

- Čtení v kombinovaném textu s obrázky „Malované čtení“ (v textu jsou některá slova nahrazena 

obrázky). 

- Spojování jednotlivých bodů, značek, obrázků, symbolů v řadě (rovná čára). 

- Spojování stejných symbolů v řadě (obloukem horním, dolním, moţná říkadla: například „Ţába 

skáče po blátě, koupíme ji na gatě“ nebo slovní spojení: hopy, hop; houpy, houpy).  

- Dokreslování detailů (střecha domečkům, střed květin, plaňky k plotu, bambule na čepice  

a podobně).  

- Dokreslování písmen, číslic, znaků, symbolů – přerušovaný obrys. 

- Tisknutí písmen, číslic, znaků, symbolů do řádku. 

- Dokreslování řady podle vzoru, předlohy (písmene, slabiky, číslice, geometrického tvaru, 

symbolu). 

- Značení v řádce určené písmeno, číslici, slabiku, slovo (pracovní listy nebo vystříhaná písmena, 

číslice, slabiky, slova) například: PA/ PE PO PA PU PE PA, MA/ NA NE MA MI.  

- Označování určených písmen, číslic, znaků, symbolů (stejná velikost, síla, daný typ písma mezi 

různými typy písma Ariel, Times New Roman, kurzíva, tučné a podobně). 

      -  Rozlišování inverzních figur (převrácených, opačných) podle roviny horizontální  

(6 – 9), vertikální (b – d), porovnávání (vyškrtávání daných) písmen, číslic, znaků,                        

symbolů, tvarů převrácených v ose svislé, vodorovné; pootočených obrazců (šrafovaných, 

částečně vybarvených).  
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- Vyhledávání, spojování stejných dvojic barev, obrázků a stínů, obrázků a obrysů, obrysů.  

- Hledání slov v řádce mezi více písmeny, hledání shodných číslic se vzorem (PES – 

PSAPESPE). 

- Psaní, kreslení podle šablony. 

- Vybarvování, obtahování daných detailů (střecha domečkům, střed květin, plaňky k plotu, 

bambule na čepice a podobně). 

- Kreslení vlnovky mezi dvěma body.  

- Kreslení bodů na vrcholy křivé čáry, vlnovky.  

- Spojování bodů na přímkách (koleje), dokreslování stonků kytičkám.  

- Práce s rámečky, okýnky: vybarvování, doplňování, dopisování do rámečků (písmena, číslice, 

symboly, geometrické tvary).  

- Orientace na číselné ose (značení daného čísla, čísel sudých, lichých). 

- Kreslení, respektování čáry: 

Kreslení čáry nad předkreslenou čárou, 

kreslení čáry pod předkreslenou čárou, 

kreslení čáry mezi dvěma čárami, 

kreslení čáry mezi dvěma křivými, vlnitými, nerovnými čárami, 

rovné čáry od bodu k bodu, auto jede do garáţe, kulička se kutálí do důlku, spojování stejných 

symbolů, geometrických tvarů, číslic, písmen, barev (spojování přes celou stránku nebo 

kreslených vedle sebe). Viz příloha 

obtahování čáry rovné (přímky, polopřímky, úsečky, svislé, vodorovné, šikmé, vlnovky, lomené, 

zakřivené, křivé): 

 Nepřerušované jedné vlastnosti (rovná, vlnovka, lomená), dvou vlastností: kombinované (rovné 

a křivé), různé síly, na výšku, šířku listu papíru; 

 přerušované pravidelně, nepravidelně, na šířku, výšku listu papíru, různé síly, s jedním, dvěma a 

více přerušením (__ __; ___ __ ___ _____); 

 různé druhy čar: čára čárkovaná (-----), čerchovaná (-.-.-.; -..-..-..; --.--.--.), tečkovaná (…...); 

jedné vlastnosti, dvou vlastností (rovné a křivé), různé síly, na šířku, výšku listu papíru;  

 kombinace více druhů čar. 

 spojování bodů do obrázků, 

 kreslení, malování čar (silnice, cesty, déšť, ţebřík, tráva); 

 překreslování čar podle předlohy přes fólii na vzor, vedle vzoru, podle vzoru. 

 

Práce s textem: vyškrtávání, podtrhávání, obtahování, krouţkování daných písmen, slabik. 

- V řadě písmen, číslic, symbolů hledat dané (slabika, slovo, číslici) podle vzoru.  

- Přiřazování slov k obrázkům. 

- Překrývání spodní, horní části slova a domýšlení obsahu. 

- Čtení známého textu s vynechávanými (zakrytými) písmeny, slovy. 

- Hledání zašifrovaného slova (přidáním samohlásek, souhlásek do slova). 

- Oprava chyb v textu, popletený text. 

- Sestavení slova z přeházených slabik, písmen. 

- Hledání nejdelšího, nejkratšího slova. 

- Hledání slov obsahující dané písmeno, číslici. 

- Čtení slov začínající na dané písmeno. 

- Čtení prvních, posledních písmen ve slovech; prvních a posledních slov ve větě.  

- Ve větě, kde jsou slova psaná dohromady, graficky oddělit jednotlivá slova  

(př.: Maminkavařilabramborovoupolévku). 

- Skládání slov z písmen na předlohu (pokládání písmen na předlohu: na stejné písmeno, slovo). 

- Pokládání rozstříhaných slov na předlohu. 
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- Sestavování slova z rozstříhaných písmen. 

- Sestavování vět z rozstříhaných slov. 

- Označení slyšeného slova. 

- Označování slyšené věty.  

- Tvoření vět z určených, daných slov. 

- Sestavení věty z přeházených slov. 

- Čtení textů psaného a s obrázky (malované čtení) – označování slyšeného obrázku, slova. 

- Sestavení slyšené věty ze slov a obrázků (slova: má, miminko; obrázky: maminka, kočárek). 

-  

c )   Náměty činností k procvičování práce ve sloupku. 

- Procvičování pojmů nahoře, dole, spodní, horní hrana. 

- Vytváření sloupku (směr vertikální), shora dolů (z různých typů čar, druhy čar uvedeny 

v kapitole 1b). 

- Dokreslování, překreslování sloupku podle vzoru. 

- Hledání identických prvků, obrázků, tvarů, písmen, číslic, podtrhávání stejných tvarů se vzorem 

ve sloupku. 

- Řazení tyček, prouţků papíru, špejlí, krátkých pastelek, klacíků pod sebe podle velikosti, šířky 

od největšího (nejširšího) k nejmenšímu (nejuţšímu) a naopak. 

- Obtahování čáry, vlnky prstem, psacím náčiním (shora dolů). 

- Orientace ve sloupku: pokládání vystřihaných, písmen, slabik, číslic, magnetických tvarů, 

písmen, číslic; na sloupek barevný, magnetický, ze suchého zipu (shora dolů). 

- Vybrat, označit ve sloupku (sloupcích) určené, obrázek, symbol, barevné písmeno, číslici, 

slabiku, slovo). 

- Označit (podtrhnout, přeškrtnout, označit do krouţku, zatrhnout) ve sloupku jen určená velká, 

malá písmena, číslice, znaky, symboly (stejný typ písma, různé typy písma Ariel, Times New 

Roman, kurzíva, tučné a podobně). 

- Tisknutí písmen, číslic, znaků, symbolů do sloupce. 

- Vyjmenování objektů shora dolů. 

- Pokládání objektů shora dolů. 

- Spojování bodů (ţebřík). 

- Ve sloupku vyhledávání, spojování stejných dvojic barev, obrázků a stínů, obrázků a obrysů, 

obrysů, shora dolů.  

 

7.2 Nácvik přechodu na novou řádku, orientace v řádkách na stránce 

(učení dovednosti rychlé orientaci na stránce, v textu pod kamerovou 

televizní lupou). 

 

- Počítání řádek. 

- Značení začátku, konce řádky na stránce. 

- Hledání řádek s určením, zadáním prvního obrázku, písmene, číslice, symbolu. 

- Hledání určité barevné řádky, shodných řádek. 

- Hledání řádky, řádek, které obsahují daný obrázek, barevný znak, písmeno, číslici, symbol. 

- Hledání řádky, řádek podle typu písma (různé druhy a typy písmen – tiskací velké, malé, psací 

velké, malé, psané tučně, různým typem písma například Arielem, Calibri a podobně). 

- Hledání slyšené věty, slova, slabiky, číslice v řádku, v řádcích.  

 



- 38 - 

 

7.3 Orientace v obrázku, v ploše. 
- Hledání daného detailu v obrázku barevném, černobílém (najít červenou bambuli, hnědého psa, 

bílou myš).  

- Hledání daných obrázků v tematickém obrázku barevném, černobílém (všechny psy, sklenice  

a podobně).  

- Obkreslování ruky, geometrických tvarů pod kamerovou televizní lupou. 

- Vybarvování podle předlohy, fantazie (omalovánky, mandaly).  

- Vybarvování podle návodu (dané: číslice, písmena, symboly, geometrické tvary, příklady, 

výsledky červeně, zeleně a podobně).  

- Porovnávání shoda, rozdíl, jednotlivé obrázky i tematické (větší obrázky na procvičování práce 

pohyblivým pultem). 

- Doplňování, dokreslování vnitřní členitosti (detailů): obličeje, siluety, obrysy auta, domy.  

- Třídění obrázků, fotografií postav podle pohlaví, velikosti, věku, doplňků. 

- Spojování čarou: stejné postavy, postav a stínů, postav a siluet, siluet a stínů; stejných siluet, 

stejných stínů. 

- Skládání postavy, domečku, auta ze stavebnice (magnetické, geometrických tvarů, dřevěných 

tvarů). 

- Práce se čtvercovou sítí (překreslování, dokreslování, pokládání, zapichování), čtvercové sítě 

různě náročné (dané počtem čtverečků): dokreslování: objektů, vzorů, obrazců, písmen, číslic 

různého druhu písma, detailů; překreslování: podle předlohy skutečné, zmenšené, zvětšené – 

půlené obrazce, tvary, objekty, v ose vodorovné, svislé; plné obrazce (pozitiv, negativ), tvary, 

znaky, symboly (různé barvy, velikosti, tvaru) umístěné nebo nakreslené v síti (na předloze); 

překreslování do prázdné sítě; pokládání na čtvercovou síť na předlohu, do prázdné sítě (tvary: 

drobné prostorové, plošné; obrázky, obrazce plné, obrysy, symboly, šablony, stíny, geometrické 

tvary – barevné, jednobarevné, lišící se 1 nebo více vlastnostmi); dokreslování vzorů  

do prázdných čtverečků, kreslení směrových čar do prázdných čtverečků (bez pravidla, 

s pravidlem), (vybarvování podle pokynů, spojování – tabulka 2D, 2A, překreslování).  

- Obtahování překrývaných obrázků.  

- Rozlišení a obtaţení dané cesty v mnoha (barevných, jednobarevných).  

- Rozlišování obrázku na různém pozadí.  

- Vyhledávání, obtahování různých typů čar.  

- Spojování počtu prvků s číslicí.  

- Dokreslování obrázků, geometrických tvarů, symbolů, čar, značek podle dané číslice, podle 

počtu prvků.  

- Spojování číslic, písmen, geometrických tvarů symbolů do obrázků.  

- Porovnávání výrazů obličejů kreslených, fotografií, kreslených s fotografií. 

- Vyhledávání dvou, tří shodných obrázků; hledání dvou a více stejných objektů, obrázků, prvků 

v ploše. 

- Hledání dvou a více stejných objektů, obrázků, prvků v obrázku. 

- Vyškrtávání slov, jednoduché osmisměrky. 

- Vyhledávání, spojování stejných dvojic obrázků, obrázků a stínů, obrázků a obrysů; stínů, 

obrysů (umístěných ve sloupcích, nepravidelně na ploše).  

- Přiřazování barev pokládáním na barevnou předlohu. 

- Překreslování jednoduchých obrázků barevných, jednobarevných, obrysů, pravidelných, 

nepravidelných na fólii, přes kopírák. 

- Kreslení podle předlohy (obrázky, skupiny čar, symboly). 

- Přiřazování obrázků, obrysů lišící se velikostí: vzor je velký (malý), přiřazovaný obrys malý 

(velký). 
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- Kreslení kontury okolo kreslených plných geometrických tvarů, jednoduchých obrazců. 

- Ohraničení uzavřenou čárou stejné obrázky, znaky, symboly, písmena, číslice. 

- Skládání rozstříhaných obrázků, fotek, obrázků z bodů (skládání na předlohu, vedle předlohy, 

bez předlohy). 

- Přiřazování půdorysů plošných tvarů; půdorysy: plné - s konturou, bez kontury (stejně barevný 

objekt a půdorys, nestejně barevný objekt a půdorys); obrysů půdorysů. 

- Hledání protikladů. 

- Rozlišování a popis správného a nesprávného.  

- Přiřazování dvojic: pletený vzor – stejný vzor na fotografii. 

- Pokládání, kreslení na plochu podle diktátu (papír rozdělen čarou vodorovně, svisle),  

„dej do pravého, horního rohu“ a podobně. 

- Pojmenování umístění obrázků, geometrických tvarů, symbolů, písmen, číslic (papír rozdělen 

čarou vodorovně, svisle; míč vpravo dole).  

- Skládání jednobarevných, nepravidelných půlených tvarů s konturou, bez kontury. 

- Skládání obrázků z prouţků papíru (posle fantazie, předlohy, nákresu). 

- Pokládání různě dlouhých, širokých, barevných prouţků papíru na předlohu. 

- Přiřazování prvků k celku podle barvy, velikosti, tvaru, druhu (najít správnou chybějící část 

z geometrického tvaru). 

- Přiřazování částí obrázků, šablon, které k sobě patří (kus koláče). 

- Vkládačky různých tvarů, barev a velikostí. 

- Puzzle (s méně dílky, menší velikosti). 

- Tiskání na předlohu, vedle předlohy, vytváření obrázků, vzorů) rozmanitá razítka, korkové 

zátky namočené v barvě, bramborová razítka, malé papírové kuličky nebo kousky molitanu 

namočené v barvě). 

- Hledání cestiček v různě sloţitých labyrintech. 
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8 Relaxační techniky 
        (Moravcová Dagmar) 

Setkáte se s mylným názorem, ţe pouţívání zraku vede k jeho opotřebování a ţe oslabený zrak je 

nutno šetřit. Opak je pravdou. Kdybychom zrak od dětství nepouţívali, nerozvinul by se. I slabý zrak 

je třeba vyuţívat. Nebude-li ţák delší dobu číst (například z důvodu dlouhotrvající léčby chronického 

onemocnění očí, opětovný nácvik čtení s optickou pomůckou můţe být obtíţnější. 

Jak cvičit svůj zrak při konkrétních problémech, nejlépe poradí ošetřující oční lékař. 

Následující doporučení jsou obecná, vyplývají z potřeb uvolnění po jednostranné 

zrakové zátěţi: 

- pokud ţák ještě před chvílí při čtení viděl ostře a náhle se mu pohled rozostřil, je moţná 

oslněn, potřebuje si odpočinout. Vyuţijte palming (z anglického palm = dlaň). Autorem této 

metody uvolnění očí je newyorský oční lékař W. H. Bates. Pohodlně ţáka posaďte ke stolu, aby 

mohl zvolna dýchat. Nyní jej vyzvěte, ať si promne ruce do zahřátí, lokty opře o stůl. Vyzvěte 

jej dále ať dlaně s prsty při sobě otočí směrem k obličeji a nataţené prsty levé a pravé ruky 

překříţí přes sebe. Dlaně vytvářejí mističky směrem k obličeji. Hlavu nyní poloţí do dlaní, oči 

spočívají v dlaních-mističkách. Nyní je důleţité vnímat teplo, tmu a uvolnění. V ţádném 

případě by ţák neměl na oči tlačit, pouze uvolněně dýchat a odpočívat. V této poloze se 

doporučuje setrvat tak dlouho, dokud nebude vjem tmy co nejtmavší, nejčernější, dokud se 

nebude ţák cítit uvolněný. Poté si opět pomalu bude zvykat na světlo. 

- pokud se dlouhodobě namáhá zrak na jednu vzdálenost (při čtení knih, při práci na počítači, 

při čtení na kamerové TV lupě), po určité době ţák pocítí zrakovou únavu, která se projeví 

slzením, pálením očí nebo rozostřeným viděním. Vyuţije cviky poskytující uvolnění střídáním 

pohledu na různé vzdálenosti - do dálky a na střední vzdálenost. V průběhu čtení doporučte, aby 

přenesl pohled na různé barevné objekty v místnosti i mimo ni (obrázky na zdi, květiny, barevné 

předměty poblíţ pracovní plochy, pohled z okna apod.). Uvolnění docílí i krátkodobým 

procvičením očních svalů - krouţením očí, střídáním pohledu vpravo, vlevo, nahoru, dolů, 

šikmo nahoru i dolů vpravo i vlevo. 

- nepříjemné pocity napětí, které mohou provázet ţákovu zrakovou únavu, mohou mít původ v 

nadměrné zátěţi svalů šíje a mohou být následkem zátěţe páteře a zádových svalŧ při 

nepohodlném sedu u pracovní desky, pokud se musí ţák příliš předklánět k textu nebo se 

naklánět ke světelnému zdroji. Protaţení celého těla a změna polohy často uleví. Vhodnou 

rehabilitační činností, která podpoří protaţení a uvolnění celého těla, je plavání.  

- Pro čtení připravte místo se zdrojem světla zleva nebo shora, aby si ţák nestínil a zároveň nebyl 

oslněn, správné sezení podporuje křeslo s opěrkami rukou. Pracuje-li ţák s texty u stolu, 

pracovní deska stolu by měla být tak vysoká, aby ruce opřené o stůl nesvíraly v loktech ostrý 

úhel. Pracuje-li na počítači, vhodné umístění klávesnice je ještě níţe neţ pracovní deska pro 

psaní.  

- Pro pohodlnou práci na monitoru počítače nebo při čtení na kamerové televizní lupě by pohled 

měl směřovat k hornímu okraji monitoru (tedy nevzhlíţet na monitor umístěný nahoře na zdi). 

Nepřirozená poloha hlavy vţdy vede k brzkým projevům únavy,  

- nezapomínejme při dlouhodobém pobytu v místnosti vyvětrat. Je-li v místnosti suchý vzduch, 

pořiďte na radiátory odpařovače, zvlhčení vzduchu docílíte i květinami, které pravidelně za-

léváte. 

- Udrţujte v čistotě zobrazovací plochu monitoru i své optické pomůcky. V prodejně optiky jsou 

k dostání speciální roztoky Cleaner a utěrky na optické pomůcky z mikrovlákna. Problémy, 

které provázejí ţákovu zrakovou práci, je nutné sdělit očnímu lékaři, mohou být totiţ projevem 

skrytého závaţného onemocnění. 
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9 Poradenské služby pro žáky se zrakovým postižením 
        (Moravcová Dagmar) 

 
Speciálně pedagogická centra jsou školská poradenská zařízení, která poskytují sluţby ţákům se 

speciálními potřebami ve věku od 3 let (do ukončení školní docházky) jejich rodičům a pedagogickým 

pracovníkům, kteří zajišťují vzdělávání ţáků se speciálními potřebami. Speciálně pedagogická centra 

bývají většinou zřízena podle regionálních moţností při školách pro ţáky se speciálními potřebami, ale 

existují i samostatná SPC. 

Speciálně pedagogická centra pro ţáky se zrakovým postiţením poskytují například následující 

sluţby: 

 Metodickou a poradenskou činnost rodičům a pedagogům v oblasti vzdělávání ţáků se 

zrakovým postiţením konzultacemi v SPC, podle moţností i pořádání seminářů pro rodiče i 

učitele 

 Metodickou podporu a poradenství při návštěvě dětí a ţáků v rodinách a ve vzdělávacích 

zařízeních 

 Diagnostiku dovedností ţáků potřebných pro vypracování individuálního vzdělávacího plánu 

  Zapůjčování speciálních pomůcek pro rozvoj a vzdělávání ţáků v péči SPC 

 Nácvik dovedností potřebných pro vzdělávání ţáků v podmínkách běţné školy 

 Poradenství o volbě typu vzdělávacího zařízení, poradenství k volbě povolání a další sluţby 

podle místních podmínek. 

Kompletní výčet základních sluţeb speciálně pedagogického centra upravuje vyhláška MŠMT 

č.72/2005 Sb. Šíře dalších poskytovaných sluţeb (například pořádání táborů, setkávání rodičů a pod.) 

se odvíjí od personálních a finančních moţností konkrétních SPC, téţ dopravní dostupnosti spádové 

oblasti.   

Seznam speciálně pedagogických center pro ţáky se zrakovým postiţením najdete v závěru 

publikace na stránce dle obsahu.  

Kde vyzkoušet a získat pomŧcky pro slabozraké? 

Speciální optické pomŧcky lze vyzkoušet na pověřených oftalmologických pracovištích. Tamtéţ lze 

získat předpis, který podléhá schválení revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. Seznam 

očních lékařŧ pro vyzkoušení a předpis SOP najdete v závěru publikace na stránce dle Obsahu.                                                         

Zajistit předepsané speciální optické pomŧcky a další nehrazené optické pomůcky včetně filtrů lze 

na specializovaných pracovištích oční optiky. Seznam specializovaných pracovišť Oční optiky 

najdete v závěru publikace na stránce dle Obsahu.                        

Zvětšující elektronické kompenzační pomŧcky zdravotní pojišťovny nehradí. Kamerové televizní 

lupy a Digitální televizní lupy lze vyzkoušet na specialisovaných pracovištích péče o slabozraké 

například v Centru zrakových vad s.r.o, v Tyfloservisech o.p.s., Tyflokabinetech i některých 

Tyflocentrech a u dodavatelŧ těchto pomůcek.                              

Podle vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb. v platném znění pozdějších novel lze poţádat o jednorázový 

finanční příspěvek na elektronické pomůcky aţ do výše 100 % ceny pomůcky. Ţádosti vyřizuje 

sociální odbor Městského Úřadu příslušný trvalému bydlišti ţadatele, příspěvek ale není nárokový.                                                  

Seznam oblastních ambulantních středisek Tyfloservis o.p.s. najdete v závěru publikace 

na stránce dle Obsahu.  
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SEZNAM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER 

pro ţáky se zrakovým postiţením v ČR 

 

BRNO Hlinky 156, 603 00 Brno,  

tel.: 543 210 437 – 41, spc@zsi-hlinky.cz  

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice,  

tel.: 387 436 124, spccb@mybox.cz   

 

HRADEC KRÁLOVÉ Šimkova 879, 500 02 Hradec Králové,  

tel.: 495 511 307, sms-spc-hk@braillnet.cz   

                    

JIHLAVA Demlova 28, Jihlava,  

tel.: 567 323 512, smsji@seznam.cz  

 

LIBEREC Tyršova 1, 460 05 Liberec 1,  

tel.: 482 710 332, spzs.nemocnice@seznam.cz  

 

LITOVEL Přemysla Otakara 777, 784 01 Litovel,  

tel.: 585 341 936, spec.skola@zraklit.cz  

 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Komenského 26, 571 01 Moravská Třebová,  

tel.: 461 311 896, spec@mtrebova-city.cz           

 

OPAVA Havlíčkova 1, 746 01 Opava,  

tel.: 553 627 004 +27, spczrak.opava@seznam.cz  

 

PLZEŇ Nad Týncem 38, 312 00 Plzeň - Doubravka,  

tel.: 377 263 569, spczrak@volny.cz   

 

PRAHA Horáčkova 1095, 140 00 Praha 4 - Pankrác, tel.: 

241 731 406, spc.mshorackova@seznam.cz  

 Loretánská 19, 118 00 Praha 1 - Hradčany,  

tel.: 220 515 264, skolajj@braillnet.cz  

 

PRAHA  Náměstí Míru 19, Praha 2 – Nové Město,  

tel.: 224 252 771, spcmirak@volny.cz  

 

ÚSTÍ NAD LABEM  Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem - Severní terasa,  

tel.: 412 370 547, spc@demosthenes.cz  

 

ZLÍN Obeciny 3583, 760 01 Zlín,  

tel.: 577 210 054, mszpspc@centrum.cz  
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SEZNAM OČNÍCH LÉKAŘŦ 

oprávněných předepisovat speciální optické pomůcky  

(označené v číselníku VZP S4) 

 

PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ  Centrum zrakových vad, s.r.o.    

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5    

MUDr. Jitka Řehořová, MUDr. Filip Beránek     

tel.: 22443 6057, mobil 77443 6057                                                                   

 

BRNO   Oční ordinace,  

Hrnčířská 4, 602 00 Brno          

MUDr. Zdeňka Kafková,  

telefon: 549 211 825 

   

Oční klinika FN U sv. Anny,            

Pekařská 53, 656 91 Brno 

MUDr. Jan Richter,  

telefon: 543 181 111 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE  Oční ambulance optických pomŧcek,  

Nemocnice, B. Němcové 54, 370 87 Č. Budějovice  

MUDr. Naďa Pavlíčková,  

telefon: 387 871 111 

 

HRADEC KRÁLOVÉ  Oční klinika FN,  

Sokolská l, 500 05 Hradec Králové  

MUDr. Marcela Hovorková,  
telefon: 495 831 111 

 

JIHLAVA  Oční ordinace,  

Benešova 46, 586 01 Jihlava   

 MUDr. Stanislav Jirka,  

telefon: 567 333 007 

 

KARLOVY VARY  Poliklinika II,  

Jaltská l5,360 00 Karlovy Vary  

MUDr. Jiří Prokop,  

telefon:353 230 873 

 

LIBEREC  Oční oddělení nemocnice,  

Husova 10, 460 0l Liberec  

MUDr. Petr Bulíř,  

telefon: 485 311 111 

 

OLOMOUC  Oční ordinace,  

I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc  

doc. MUDr. Miloš Vymazal,  

telefon: 585 412 597 

 

Oční klinika FN Olomouc, 

I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc             

MUDr. Kateřina Špačková,  
telefon 588 444 202 
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OPAVA  Odborná oční ambulance,  

Slezská 14a, 747 05 Opava                          

MUDr. Boţena Vašáková,  

telefon: 553 765 154 

 

OSTRAVA   Odd. pro děti s vadami zraku, FN Ostrava,      

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba       

MUDr. Sylva Horáková,  

telefon: 597 372 106 

 

PARDUBICE  Oční oddělení, Krajská nemocnice Pardubice,  

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice                          

MUDr. Hana Adámková,  

telefon: 466 011 111 

 

PLZEŇ   Oční klinika FN                           
Alej svobody 80, 305 99 Plzeň – Lochotín     

MUDr. David Toufar,  

telefon: 377 104 852 

 

ŠUMPERK  Oční odd. nemocnice,                   

Nerudova 41, 787 0l Šumperk              

MUDr. Kateřina Šinclová,  

telefon: 583 331 111 

 

ÚSTÍ NAD LABEM   Oční odd. Masarykovy nemocnice, 

Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem 

MUDr. Martin Hovorka,  
telefon: 477 111 111 

 

ZLÍN  Oční odd. Baťovy nemocnice, 

Havlíčkovo Nábřeţí 600, 760 0l Zlín         

MUDr. Ladislava Machová,  

telefon: 576 411 111 
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SEZNAM KAS TYFLOSERVIS, o.p.s. v ČR 
  

BRNO       Kamenomlýnská 2, 603 00, tel/fax: tel.: 541 212 810 

brno@tyfloservis.cz  

ČESKÉ BUDĚJOVICE  Zachariášova 6, 370 04, tel.:387 331 598 

c.budejovice@tyfloservis.cz 

HRADEC KRÁLOVÉ  M. Horákové 549, 500 06 tel/fax: tel.: 495 273 636, 

h.kralove@oservis.cz  

JIHLAVA  Benešova 46, 586 01 tel.: 567 307 571  

jihlava@tyfloservis.cz  

KARLOVY VARY   Mozartova 6, 360 20 tel/fax: 353 236 068 

k.vary@tyfloservis.cz  

LIBEREC Palachova 504/7, 460 01 tel./fax: 485 109 990 

liberec@tyfloservis.cz  

OLOMOUC     I.P Pavlova 69, 779 00 tel.: tel.: 585 428 111   

tsoas-ol@braillnet.cz 

OSTRAVA  Syllabova19, 703 86 tel./fax: tel.: 596 783 227      

tsoas-ov@braillnet.cz 

PLZEŇ         Tomanova 5, 301 00 tel/fax: tel.: 377 423 596   

tsoas-pl@braillnet.cz 

PRAHA  Krakovská 21, 110 00 tel.: 221 462 362  

praha@tyfloservis.cz  

ÚSTÍ NAD LABEM  Prokopa Diviše 5, 400 01 tel.: 475 201 777 

usti@tyfloservis.cz  

ZLÍN  Burešov 4886, 760 01 tel. 577 437 133  

zlin@tyfloservis.cz  

mailto:brno@tyfloservis.cz
mailto:c.budejovice@tyfloservis.cz
mailto:h.kralove@oservis.cz
mailto:jihlava@tyfloservis.cz
mailto:k.vary@tyfloservis.cz
mailto:liberec@tyfloservis.cz
mailto:tsoas-ol@braillnet.cz
mailto:tsoas-ov@braillnet.cz
mailto:tsoas-pl@braillnet.cz
mailto:praha@tyfloservis.cz
mailto:usti@tyfloservis.cz
mailto:zlin@tyfloservis.cz
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SEZNAM PRACOVIŠŤ OČNÍ OPTIKY 

dodávající předepsané speciálních optické pomůcky v ČR 

 

PRAHA Bohumil Pohludka, poliklinika Cordeus,  

Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, tel.: 251 097 290 

BRNO    Bc.Miloš Richter, Ţerotínovo Nám. 6, Brno,  

              tel.:533 302 248 

ČESKÉ BUDĚJOVICE  Jana Vachulová, Krajinská 9, České Budějovice,              

tel.: 387 318 732 

HRADEC KRÁLOVÉ   Zdeněk Adámek, Čelakovského 487, Hradec Králové,          

tel.: 495 511 411  

JIHLAVA   Blahoslav Ţilka, Masarykovo nám. 29, Jihlava,  

              tel.: 567 303 845 

KARLOVY VARY   J.Červený, Jaltská 15, Karlovy Vary,  

               tel.: 353 585 555 

LIBEREC    Markéta Slívová, Ţelezná 24, Liberec 1,  

               tel.: 485 108 267  

OLOMOUC    MUDr. M. Vymazal, Ostruţnická 4, Olomouc,  

                          tel.: 585 222 593 

OPAVA    Libor Šmejkal, polní 34, Opava,  

                            tel.: 553 730 024 

OSTRAVA    Optika Zháněl, Hlavní 1024, Ostrava,  

                            tel.: 596 932 108  

PARDUBICE  Zdeněk Adámek, Čelakovského 487, Hradec Králové,          

tel.: 495 511 411  

PLZEŇ    Josef Švarc, Americká 19, Plzeň,  

                            tel.: 377 235 404  

ŠUMPERK   Blanka Petříková, Hlavní tř. 11, Šumperk,  

                            tel.: 583 212 925  

ÚSTÍ NAD LABEM          Jan krejčí, Masarykova 90, Ústí nad Labem,  

                            tel.: 475 211 786 

ZLÍN                 Mgr. Zdeněk Mezírka, T. Bati 751, Zlín,  

                            tel.: 577 210 509  
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SEZNAM kontaktŧ na další dodavatele pomŧcek: 

Seznam nepředstavuje úhrnný přehled všech dodavatelů pomůcek, v regionech ČR jsou někdy lépe 

dostupní místní dodavatelé, coţ pro servis pomůcek a individuální přizpůsobení můţe být efektivnější. 

Doporučujeme proto informovat se u regionálních poskytovatelů sluţeb.  

 

Adaptech, Smetáčkova 1484/ 2, 158 00 Praha 5 - tel.: 222 980 011, 605 345 345 

dodává kamerové a digitální TV lupy individuálně ţadatelům. 

 

Color Optic, spol. s r.o., Tovéř, 783 16 Dolany u Olomouce - tel.: 585 944 472, 608 969 677 

dodává filtry a speciální optické pomůcky firmy Multilens (nehrazené zdravotními pojišťovnami), dále 

dětské brýlové obruby a sportovní obruby prostřednictvím prodejen Očních Optiky. 

 

Dioptra,a.s. Turnov, Sobotecká 1660, 511 21 Turnov - tel.: 481 358 217, 481 358 210  

dodává lupy, svítidla, brýle, stojánky k lupám, zakázkové optické pomůcky 

 

Eschenbach Praha, k Fialce 9, 150 00 Praha 5 
dodává speciální optické pomůcky, filtry a kamerové TV lupy (SRN) prostřednictvím smluvních 

prodejen Oční optiky, ale vyřizuje i objednávky od institucí (například školy, SPC apod.) 

 

Essilor  

dodává filtry a speciální brýlová skla z katalogů prostřednictvím prodejen Oční Optiky 

 

Galop s.r.o., Bořivojova 58, 130 00 Praha 3 – Ţiţkov - tel.: 222 718 996, 602 226 497 

dodává kamerové a digitální TV lupy a elektronické kompenzační pomůcky pro nevidomé 

individuálně ţadatelům.  

 

Rodenstocks.r.o.  

dodává filtry a speciální brýlová skla z katalogů prostřednictvím prodejen Oční Optiky  

  

Sagitta Brno, Ţelezná 2, 619 00 Brno - tel.: 543 223 345, 603 838 103 

dodává speciální optické pomůcky, filtry a kamerové TV lupy firem Coil (GB) a LESA (Francie) 

prostřednictvím smluvních prodejen oční optiky, ale vyřizuje i objednávky od institucí (například 

školy, SPC) 

 

Spektra v.d.n., Zátišská, 140 00 Praha 4 - tel.: 241 774 675, 241 763 416 

dodává kamerové a digitální TV lupy a elektronické a další kompenzační pomůcky pro nevidomé 

individuálně ţadatelům. 

 

Svárovský, M.  
dodává signalizační, orientační a opěrné bílé hole pro osoby se zrakovým postiţením prostřednictvím 

prodejen Tyflopomůcky v Praze a v Olomouci a prodejen zaměřených na Rehabilitační a kompenzační 

pomůcky pro zdravotně postiţené,  

 

Tyflopomŧcky Praha, Krakovská 21, 110 00 Praha 1 - tel.: 221 462 464 

dodává širokou nabídku pomůcek pro osoby se zrakovým postiţením včetně přenosné sklopné čtecí 

desky ve dvou velikostech (seznam lze získat na internetu www.sons.cz) 

 

Tyflopomŧcky Olomouc, I. P. Pavlova 69, 779 00  Olomouc  

dodává širokou nabídku pomůcek pro osoby se zrakovým postiţením kontakt na prodejnu + nabídku 

pomůcek lze získat na internetu: www.sons.cz  

 

 

http://www.sons.cz/
http://www.sons.cz/
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Wilens spol.s.r.o., Klatovy, Tyršova 45 - tel.: 376 317 484 

dodává barevné filtry v kontaktních čočkách, běţné typy kontaktních čoček a roztoky na péči o KČ 

(dětem do 15 let můţe doporučit a předepsat kontaktní čočky pouze oftalmolog – kontaktolog. V Praze 

např. MUDr. Filip Beránek v CZV s.r.o. v Praze 5 – Motole, MUDr. Anna Zobanová v Soukromé oční 

ordinaci v Poliklinice Praha 5 – Barrandov). 

  

Zeiss Praha  

dodává filtry a dalekohledové systémy (nehrazené zdravotními pojišťovnami) prostřednictvím 

prodejen Oční Optiky 

 

Tiskárna pro objednání linkovaných sešitŧ 

STRETAS s.r.o., Chrastavská 327/ 23, 460 00 Liberec 2 - tel.: 485 108 461, fax: 485 108 476  

 

 

SEZNAM LITERATURY 
 

ARDITI,M: Efektiv Color Contrast (Designing for People with Partial Sight and Color Deficiencies). 

USA: Lighthouse International, NY, 1999a 

 

ARDITI,M.: Making text Legible (Designing for People with Partial Sight an Color Deficiencies). 

USA: Lighthouse International, NY, 1999b 

 

BRILLIANT, R. L. Essential of Low Vision Practise. 

USA: Butterworth – Heinemann, 1000, ISBN 07506-9307  

 

BROWN, B.: The Low Vision Handbook,  

USA: Slack 1997, 136 s., ISBN 1 – 55642-329-2  

 

MORAVCOVÁ, D., FUČÍK, J.: Škola pro slabozraké,  

Pedagogické čtení - videokazeta s manuálem, Nadace Paprsek, 1994 

 

MORAVCOVÁ, D.: Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem,  

Triton, Praha 2004, ISBN 80-7254-476-4 

 

MORAVCOVÁ, D.: Zraková terapie slabozrakých, jak efektivně využít slabý zrak,  

Triton, Praha 2007, ISBN 978-80-7254-949-8  

 

SILVESTRONE, B., LANG, M., ROSENTHAL, B. P., FAYE, E. E.: The Lighthouse Handbook on 

Vision Impairment and Vision Rehabilitation,  

Oxford University Press 2000, ISBN 0-19-509489-1, (dvoudílný komplet) 

 

SKALICKÁ, M., MORAVCOVÁ, D., ZOBANOVÁ, A.: Vyuţití speciálních filtrových skel u dětí s 

vrozeným zrakovým postiţením in Trendy v pediatrické oftalmologii,  

Folia strabologica et neuroophthalmologica, Ročník IX, Suplementum I,  

str. 60 - 62, ČSA, Praha 2006, ISSN 1213-1032 

 

ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení,  

Portál, Praha 1994, ISBN 80 – 7178- 038-3  

 

ZEUN, U.: Monokular – Schulung (eine Handreichung zum Einsatz von Monokularen als Hilfsmittel 

für sehbehinderte Menschen),  

Monsenstein und Vannerdat, Münster, 2003, ISBN 3-937312-00-5 


