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Abstrakt  

Cílem příspěvku je nastínit moţnosti zvyšování kvality ţivota u cílové skupiny osob seniorského 

věku se zrakovým postiţením. Vzhledem k tomu, ţe kvalita ţivota je úzce provázána mimo jiné 

s problematikou informovanosti a mnoţstvím informací, je příspěvek vztaţen do této konkrétní 

oblasti. Zaměří se na problematiku informovanosti seniorů ve vztahu k moţným příčinám vzniku 

zrakového postiţení v seniorském věku a dotkne se také oblasti prevence ve vztahu k včasnému 

odhalení příznaků oftalmologického onemocnění, které by mohlo být potenciální příčinou vzniku 

zrakového postiţení. Příspěvek přináší výsledky průzkumu realizovaného mezi seniory se zrakovým 

postiţením ve vybraných krajích České republiky. Průzkum byl zaměřen na zmapování míry 

informovanosti o dané problematice, cílem bylo zjistit, zda je informovanost respondentů 

dostatečná a realizovaná adekvátním způsobem. Výzkumné aktivity byly součástí projektu 

Studentské grantové soutěţe na Univerzitě Palackého s názvem Kvalita ţivota osob se specifickými 

potřebami. 
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Abstract 

Aim of the paper is to outline possibilities of increasing the quality of life at seniors with visual 

impairment in conditions of Czech Republic. Since the quality of life is in a relation to measure of 

awareness and information, the paper will be oriented on the issue of awareness of seniors in 

relation to visual impairment. The paper is also oriented on area of prevention in relation to early 

detection of symptoms of ophthalmological disease leading to these contributions. The paper brings 

results of the research, which reconnoitered, how much information the individuals had before 
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detecting visual impairment, and also how sufficient was their awareness. The research was 

implemented in selected areas of Czech Republic. The research was oriented on charting a measure 

of awareness about the issue, the aim was to realize, if the awareness of informants is sufficient and 

implemented in an appropriate way. Research activities have been the component of the project 

Student’s grant competition on Palacky University called Initial analysis of inclusion conditions of 

people with specific needs. 
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ÚVOD 

Vědní obory, zaměřující se na osoby seniorského věku, se v současné době z logických 

dŧvodŧ dostávají do centra zájmu přísluńných odborníkŧ a nejinak je tomu i v případě oboru 

speciální pedagogika. Změna populační křivky směrem k nárŧstu počtu osob seniorského věku 

vyņaduje změnu přístupu, týkající se větńiny vědních oborŧ. V rámci speciální pedagogiky je tato 

problematika řeńena zejména v jedné z jejích dílčích disciplín, a to v rámci speciálněpedagogické 

andragogiky, popřípadě gerontagogiky. Zúņíme-li a zkonkretizujeme cílovou skupinu jeńtě více a 

zaměříme-li se na seniory se zrakovým postiņením, mŧņeme hovořit o tyflopedické gerontagogice, 

nebo lépe o gerontagogice osob se zrakovým postiņením. 

Dalńím velkým tématem současného vědeckého zkoumání, zejména v oborech humanitně 

zaměřených, ale nejen v nich, je kvalita ņivota, coņ je zřejmé i z výzkumného záměru 

prezentovaného v tomto příspěvku. Spojíme-li tato dvě témata v jedno, bude nás zajímat otázka 

kvality ņivota seniorŧ se zrakovým postiņením. Vzhledem k tomu, ņe i toto téma je velmi ńiroké, je 

zúņeno na oblast získávání informací a informovanosti obecně. 

Tento příspěvek vznikl na základě řeńení projektu s názvem Iniciační analýza podmínek 

inkluze osob se specifickými potřebami, (PdF_2013_016) jeņ je řeńen pracovníky Ústavu 

speciálněpedagogických studií v rámci Studentské grantové soutěņe UP, a jehoņ hlavním řeńitelem 

je Mgr. Dita Finková, Ph.D. Cílem příspěvku je představit jednu z dílčích aktivit zmiņovaného 

projektu, a to výzkum v oblasti informovanosti v problematice zrakového postiņení u osob 

seniorského věku, ve vztahu ke schopnosti včas odhalit oftalmologické onemocnění a tedy včas 

započít lékařskou a speciálněpedagogickou intervenci. 
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Specifika osob seniorského věku se zrakovým postiţením 

Díky stále dokonalejńí lékařské i sociální péči se dnes ve srovnání s minulostí doņívají 

vysokého věku i jedinci, kterým by to dříve jejich zdravotní stav či postiņení neumoņņovalo. 

Protoņe se obecně zvyńuje hranice prŧměrného věku, kterého se lidé doņívají, zvyńuje se tím 

logicky úměrně i počet osob starńích věkových kategorií s některým druhem postiņení. Pojem 

zdravotní postiņení navíc zahrnuje i obtíņe, které se vyskytují ve zvýńené míře právě v seniorském 

věku. To se týká nejen postupného omezování pohybových schopností, ale také senzorických 

obtíņí (Krahulcová, 2002 in Slowík, 2007). 

Zrakové postiņení, které nastává právě v souvislosti se seniorským věkem, často zhorńuje 

akceptaci a přizpŧsobování se nové situaci ņivota se zrakovým postiņením ve smyslu zachování 

ņivotní aktivity a energie. Často se mŧņeme setkat se seniory se zrakovým postiņením, kteří upadají 

do pasivity a podléhají depresivním náladám (Květoņová-Ńvecová, 2000). 

Výstiņně se k seniorŧm se zrakovým postiņením a práci s nimi vyjadřuje Skalická (in 

Jesenský, 2002, s. 213): „S prodlouţením průměrné délky ţivota se zvyšuje počet osob, které trpí 

ve vyšším věku degenerativními onemocněními zraku. Většinou postiţení zraku není jediným 

problémem, často jde o kombinaci postiţení sluchu, motoriky a zhoršování duševních schopností. 

Starší lidé se hůře přizpůsobují novým ţivotním situacím, proto je nutný specifický přístup 

respektující jejich aktuální moţnosti. Je nutné věnovat dostatek času motivaci a psychologické 

podpoře. Kontakt s terapeutem by měl být opakovaný, nácvik nových dovedností pozvolný. Je 

vhodné zajistit účast široké rodiny na motivaci pacienta k nácviku nových dovedností a v realizaci 

nových oblastí zájmů a činností úměrných aktuálním moţnostem a schopnostem pacienta při 

zajištění pokud moţno stejné kvality ţivota, na kterou byl dosud zvyklý.“ Z toho vyjádření vyplývá, 

o jak komplexní problematiku se jedná, ņe zde nejde jen o seniora samotného, ale o vńechny osoby, 

které s ním přicházejí do styku, ať uņ v rámci rodinného souņití, či v rámci poskytování sociálních, 

lékařských, psychologických a jiných sluņeb a podpory. 

Významným pomocníkem v překonávání dŧsledkŧ zrakového postiņení, a to nejen u cílové 

skupiny seniorŧ, jsou mimo jiné i nestátní neziskové organizace. Jako příklad lze uvést 

TyfloCentrum či Tyfloservis. Posláním těchto organizací v ČR je poskytování sociálních sluņeb 

pro osoby se zrakovým postiņením (Finková in Finková, Ludíková, Rŧņičková, 2007). 

 

Kvalita ţivota ve vztahu k jedincům se zrakovým postiţením 

Kvalita ņivota začala být řeńena nejprve v ekonomii, počátkem dvacátých let minulého 

století. Tehdy se začalo ukazovat, ņe ukazatelem spokojenosti a sociálního blaha není jen mnoņství 

spotřebovaného zboņí, ale také subjektivní proņitek těchto podmínek, kde je rozhodující osobní a 
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pocitové hodnocení. Postupně, přes sociologii, se pojem kvalita ņivota dostával do medicíny. Za cíl 

péče se začalo povaņovat nejen udrņování ņivota, ale také zajińtění ņivota dŧstojného, 

smysluplného, orientovaného na proņitek pohody. Tyto teze se staly nosnými i pro psychologii a 

následně samozřejmě také pro dalńí obory, mezi něņ patří i speciální pedagogika. Světová 

zdravotnická organizace (dále jen WHO) definuje kvalitu ņivota jako „pocit jednotlivců nebo 

skupin obyvatelstva, ţe jsou uspokojovány jejich potřeby, a ţe jim nejsou odnímány příleţitosti 

k dosaţení štěstí a naplnění ţivota― (Řehulková, Řehulka, 2008). 

V současné době se prosazuje předevńím tzv. syntetizující přístup a model kvality ņivota. 

Nejznámějńí syntetizující model představuje model WHO (Světové zdravotnické organizace). Jde 

v něm o určení základních oblastí kvalit ņivota a vnitřních sloņek kaņdé této oblasti. Základní 

oblasti kvality ņivota a jejich jednotlivé sloņky (indikátory) dle WHO jsou tyto: 

Tělesné zdraví a úroveň nezávislosti: 

- energie a únava, 

- bolest a nepohoda, 

- spánek a odpočinek, 

- mobilita, 

- aktivity v kaņdodenním ņivotě, 

- závislost na lécích a zdravotnických pomŧckách, 

- pracovní kapacita. 

Psychické funkce: 

- tělesný vzhled, 

- negativní emoce, 

- pozitivní emoce, 

- sebehodnocení, 

- myńlení, učení, paměť, pozornost, 

- spiritualita, osobní přesvědčení. 

Sociální vztahy: 

- osobní vztahy, 

- sociální podpora, 

- sexuální aktivity. 

Prostředí: 

- finanční zdroje, 

- svoboda, fyzická bezpečnost, 

- zdravotní a sociální péče, 
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- prostředí domova, 

- moņnost získat informace a kompetence, 

- participace na volnočasových a rekreačních aktivitách, 

- fyzikální prostředí, 

- doprava (Čornaničová in Sýkorová, 2007). 

 

Autorem, který se ve své práci konkrétně zabýval kvalitou ņivota osob se zrakovým 

postiņením, byl Jesenský. Ten uvádí (2003, s. 22), ņe „Kvality ţivota představují souhrn okolností, 

které vymezují moţnosti existence člověka― Význam posuzování kvality ņivota spočívá dle 

Jesenského (2000, s. 82): 

- v odhalování celkového vlivu postiņení na ņivot člověka; 

- ve vymezování cílŧ a úkolŧ zaměřených na pozitivní změny kvality ņivota; 

- v odhalování vlivu diagnostických, terapeutických, rehabilitačních, pedagogických, 

pracovních a sociálních zásahŧ na ņivot člověka; 

- v moņnosti hodnocení efektivity uplatněných zásahŧ. 

 

Oborem, který se zabývá mimo jiné kvalitami ņivota osob se zrakovým postiņením, je 

tyflologie. Kvality ņivota osob se zrakovým postiņením se vyznačují svými specifiky 

podmiņovanými specifiky učení se při sníņené nebo ņádné vizuální kontrole a také moņnostmi 

zrakově postiņeného existovat v prostředí vizuálně silně poznamenané majoritní kultury vidících 

(Jesenský, 2003). 

Z tyflologických studií vyplývá, ņe specifika kvalit ņivota osob se zrakovým postiņením, 

která je odlińují od intaktní populace i populace jinak postiņené, představují tyto oblasti: 

- zpŧsoby akceptace zrakové vady, 

- informační deficit a smyslová deprivace, 

- samostatnost a soběstačnost, 

- společenský status a prosperita, 

- pracovní schopnosti (Jesenský, 2003). 

  

VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ – UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

Výzkum byl navrņen tak, aby se vztahoval na oblast informovanosti, která se, mimo 

dalńích, na kvalitě ņivota jednotlivcŧ taktéņ podílí. Dle české verze dotazníkŧ kvality ņivota 

(Dragomirecká, Bartoņová, 2006) patří oblast získávání nových informací pod doménu č. V. – 

prostředí. V této doméně nalezneme mimo poloņky „nové informace a dovednosti― také poloņky 
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osobní bezpečí, domácí prostředí, finanční situace, zdravotní a sociální péče, volný čas a záliby, 

ņivotní prostředí a doprava.  

Poloņka nové informace a dovednosti zjińťuje moņnosti a zájem respondenta se dále 

vzdělávat, získat nové znalosti a mít přehled o současném dění. To se mŧņe realizovat formou 

oficiálních vzdělávacích programŧ, kurzŧ pro dospělé nebo zájmovou činností, a to jak skupinově, 

tak individuálně. Pro kaņdého jedince znamená tato poloņka něco trochu jiného, ovńem pocit 

informovanosti je pro mnoho lidí velmi dŧleņitý, proto se s ním v oblasti zkoumání kvality ņivota 

také počítá. 

Podstatné je to, jakou má zkoumaná osoba moņnost naplnit svou potřebu nových informací 

a znalostí, ať uņ jde o znalosti ve smyslu vzdělávacím nebo o novinky ve světě a okolí bydlińtě 

(Dragomirecká, Bartoņová, 2006). Informace, a informovanost jako taková, ve vztahu ke zdraví, 

nemocem či rŧzným druhŧm postiņení a znevýhodnění je zajímavou oblastí a proto jsme se v rámci 

tohoto ńetření rozhodli zaměřit právě na ni. Je totiņ prokázáno, ņe pokud má člověk dostatek 

informací a znalostí o prvotních projevech oftalmologického onemocnění, jeņ mŧņe být příčinou 

vzniku zrakového postiņení, dokáņe dříve a spolehlivěji odhalit prvotní příznaky tohoto 

onemocnění. A právě včasné odhalení příznakŧ a návńtěva očního lékaře umoņņuje včasné 

zahájení léčby, které mŧņe být u některých onemocnění rozhodující (např. u VPMD – viz 

předchozí kapitoly). Z výńe uvedeného tedy vyplývá, ņe jednotlivé skutečnosti jsou mezi sebou 

úzce provázány a je třeba se v této souvislosti zabývat zejména příčinou toho, proč k odhalení 

oftalmologického onemocnění dochází často tak pozdě, tedy samým počátkem.  

V rámci této poměrně ńiroké problematiky byla zvolena jedna z jejích dílčích částí. 

Výzkumným záměrem bylo zmapovat informovanost osob seniorského věku, u kterých jiņ je 

přítomno zrakové postiņení, vzhledem k moņným příčinám vzniku zrakového postiņení a jeho 

dŧsledkŧm (tedy vzhledem k oftalmologickým onemocněním, která mohou ke vzniku zrakového 

postiņení vést) a pokusit se na základě zjińtěných informací navrhnout zpŧsob předávání informací, 

který by samotným osloveným jedincŧm vyhovoval a byl tedy efektivní a v konečném dŧsledku 

vedl ke zvýńení kvality ņivota osob seniorského věku se zrakovým postiņením. Předpokladem byla 

tedy jiņ určitá „angaņovanost― oslovených osob vzniklá na základě přítomnosti zrakového 

postiņení (na rozdíl od osob, které zrakové postiņení nemají a větńinou nevěnují úvahám na toto 

téma příliń pozornosti), která by se měla promítnout zejména ve schopnosti určení ideálního 

zpŧsobu informování o dané problematice. Taktéņ nás v rámci výzkumných aktivit zajímalo (viz 

vyhodnocení jednotlivých poloņek interview níņe), zda se informovanost oslovených osob po 

vzniku zrakového postiņení zvýńila, zda rozńířili, popř. rozńiřují, svou informační základnu a tedy 

i vyvinuli, popř. vyvíjejí, snahu o zvýńení kvality svého ņivota. 
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Pro účely ńetření byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

- Do jaké míry a jak kvalitně byli senioři před vznikem zrakového postiņení o této 

problematice informováni?  

- Jaký zpŧsob informování o problematice vzniku zrakového postiņení v seniorském věku 

povaņují sami senioři se zrakovým postiņením za ideální? 

 

Sběr dat na území České republiky probíhal v rámci individuálních sezení s jednotlivými 

informanty. Vzhledem k dlouhodobému zájmu o danou problematiku byla vyuņita jiņ existující síť 

potencionálních informantŧ z řad seniorŧ se zrakovým postiņením, a to z kraje Olomouckého, 

Libereckého a Královéhradeckého. Dolní věkovou hranicí pro zařazení do výzkumného vzorku byl 

věk 60 let, který vymezuje počátek seniorského věku, horní hranice nebyla nikterak omezena. 

Zařazeni byli pouze senioři, u kterých dońlo ke vzniku zrakového postiņení aņ v období sénia. 

Nástrojem pro sběr dat byl strukturovaný rozhovor, odpovědi respondentŧ byly zaznamenávány 

písemně do přísluńného záznamového archu a následně vyhodnoceny a přísluńně interpretovány 

(viz níņe). 

  

VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

V rámci této kapitoly bude postupně prezentováno vyhodnocení jednotlivých poloņek 

strukturovaného rozhovoru a zároveņ bude provedeno jakési zhodnocení, interpretace zjińtěných 

výsledkŧ (uvedeno vņdy pod tabulkou formou poznámky). Strukturovaný rozhovor obsahoval 

celkem 18 poloņek, označených pro přehlednost písmeny A – Q. 

 

Tabulka 1 Věk informantŧ. 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

60–70 let 7 63,63 

71–80 let 4 36,36 

Nad 80 let 0 0 

 
Tabulka 2 Pohlaví informantŧ. 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ņena 7 63,63 

muņ 4 36,36 

 

Tabulka 3 Délka trvání zrakového postiņení. 

Délka trvání ZP Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Do 5 let 4 36,36 

5–10 let 7 63,63 

Více neņ 10 let 0 0 
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Tabulka 4 Kraj, ve kterém má informant trvalé bydlińtě. 

Kraj Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Olomoucký 4 36,36 

Královéhradecký 3 27,27 

Liberecký 4 36,36 

 

Tabulka 5 Existence přidruņených zdravotních obtíņí. 

Další zdravotní obtíţe Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Přítomny 5 45,45 

Nepřítomny  6 54,54 

 

Mezi přidruņené zdravotní komplikace patřily ve dvou případech problémy pohybového 

ústrojí, ve dvou případech nedoslýchavost a v jednom případě onemocnění onkologického 

charakteru. V případě nedoslýchavosti se ovńem v ņádném z případŧ nejednalo o takový stupeņ, 

aby bylo moņno klasifikovat jedince jako osobu s hluchoslepotou. 

 
Tabulka 6 Kategorie zrakového postiņení. 

Kategorie zrakového postiţení Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Slabozrakost lehká 1 9,09 

Slabozrakost těņká 4 36,36 

Nevidomost praktická 5 45,45 

Nevidomost plná 1 9,09 

 

Tabulka 7 nejvyńńí dosaņené vzdělání. 

Nejvyšší dosaţené vzdělání Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Vyučen 3 27,27 

Středońkolské  4 36,36 

Vysokońkolské  4 36,36 

 

V tomto bodě stojí za zmínku, celkově vyńńí informovanost, minulou i současnou, 

vykazovali informanti se středońkolským a vysokońkolským vzděláním, nejvíce informovaní pak 

byli ti, kteří studovali VŃ pedagogického směru a ve svém ņivotě se této profesi skutečně věnovali 

(Tabulka 7). 

Tabulka 8 Typ zaměstnání (bývalé či současné). 

Typ zaměstnání Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Manuální profese 6 54,54 

Intelektuální profese 5 45,45 

Obě varianty 0 0 

Tato poloņka neprokázala významný rozdíl ve vnímání zrakového postiņení a 

v informovanosti o něm (Tabulka 8). 

 
Tabulka 9 Aktuální zpŧsob bydlení. 

Aktuální zpŧsob bydlení Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Bydlí sám 3 27,27 
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Bydlí s partnerem 5 45,45 

Bydlí s dětmi či vnoučaty 1 9,09 

Bydlí v domově pro seniory 

(popř. jiném zařízení) 

2 18,18 

 

Tabulka 9 ukazuje na skutečnost, ņe samostatný ņivot je pro seniora se zrakovým 

postiņením z mnoha dŧvodŧ velmi náročný (samostatný pohyb, péče o domácnost, návńtěvy lékaře, 

dávkování lékŧ a celková péče o vlastní zdraví apod.) a proto se větńina z nich spíńe přiklání 

k variantě bydlení s rodinnými přísluńníky, nebo pokud to není moņné, v domově pro seniory. 

Vńichni tři senioři, kteří v současnosti stále bydlí sami, připouńtěli během rozhovoru moņnost, ņe 

jiņ dlouhodobě uvaņují o přestěhování k dětem či do domova pro seniory. 

 

Tabulka 10 Současné vyuņívání sociálních sluņeb. 

Vyuţívání sociálních sluţeb Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Vyuņívá sluņby pro osoby se ZP 6 54,54 

Vyuņívá jiné sluņby 3 27,27 

Nevyuņívá ņádné sluņby 1 9,09 

  

 Co se týče vyuņívání sociálních sluņeb, u větńiny informantŧ se jednalo o sluņby určené 

pro osoby se zrakovým postiņením (Tyfloservis, TyfloCentrum, oblastní odbočka SONS apod.), 

ovńem v ņádném z případŧ se nejednalo o pravidelné vyuņívání těchto sluņeb, pouze o nárazové 

konzultace (Tabulka 10). Zde by bylo moņno vidět souvislost se skutečností, ņe větńina seniorŧ 

neņije samostatně a tedy ani tlak na jejich samostatnost není tak veliký. Z ostatních sluņeb se 

jednalo zejména o rozvoz obědŧ. 

Tabulka 11 naznačuje, ņe informovanost o tom, co se skutečně skrývá pod pojmem zrakové 

postiņení, není velká, a to ani u jedincŧ, u kterých je toto postiņení přítomno, a u kterých bychom 

očekávali, ņe budou přísluńnými odborníky o této problematice jiņ informováni.  

 
Tabulka 11 Vysvětlení pojmu „zrakové postiņení―. 

Vysvětlení informanta Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Vysvětlení podáno adekvátním 

zpŧsobem 

1 9,09 

Jedná se o osoby nevidomé 2 18,18 

Jedná se o osoby, které „ńpatně 

vidí― 

3 27,27 

Jedná se o osoby, které „nosí 

brýle a vńechny ostatní, které mají 

problémy s očima― 

3 27,27 

Otázka nezodpovězena 2 18,18 
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Tabulka 12 Dřívějńí úvahy o moņnosti vzniku zrakového postiņení u konkrétního informanta. 

Dřívější úvahy Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Ano, je to moņné 2 18,18 

Ano, je to moņné, ale zrovna 

mě to nepotká 

3 27,27 

Ne, není to moņné 6 54,54 

 

Z výpovědí vyplývá, ņe větńina informantŧ si během svého ņivota vŧbec nepřipouńtěla 

moņnost, ņe by u nich mohlo dojít ke vzniku zrakového postiņení (Tabulka 12). Přitom spolu 

s prodluņující se délkou ņivota narŧstá i počet zdravotních komplikací, mezi něņ řadíme i 

komplikace oftalmologické, které často nemají jednoduché řeńení ve smyslu vyléčení onemocnění. 

Je tedy na místě snaņit se seniory o této moņnosti informovat a učit je, jak si vńímat prvních 

příznakŧ takového onemocnění. 

 
Tabulka 13 Informace o vlastní oftalmologické diagnóze vedoucí ke vzniku zrakového postiņení jeńtě před 

jeho vznikem. 

Dřívější informace o vlastní 

oftalmologické diagnóze 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Ņádné informace 5 45,45 

Informace z rádia a televize 4 36,36 

Informace z novin, časopisu 1 9,09 

Informace z broņury (např. u lékaře) 0 0 

Informace z úst lékaře 1 9,09 

Informace z internetu 0 0 

 

V případě, ņe informanti uváděli, ņe ņádné informace pŧvodně neměli, bylo zjińťováno, kdo 

první jim po sdělení oftalmologické diagnózy tyto informace podal (Tabulka 13). Logické by bylo, 

kdyby jako první podával tyto informace lékař, který pacientovi sděluje diagnózu. Minimálně by se 

mělo jednat o informace, které mají charakter odkazu na jiné pracovińtě, kde by byly poskytnuty 

komplexní informace (např. Tyfloservis). Z praxe ovńem víme, ņe skutečnost je jiná a ņe o 

specializovaném pracovińti typu Tyfloservisu se lidé dozvídají často náhodně, od známých a 

podobně. 

Zajímavá je také skutečnost, ņe pouze jediný informant dostal v minulosti od lékaře 

informaci o tom, ņe v souvislosti se stárnutím organizmu existuje i riziko vzniku zrakového 

postiņení. To by přitom mělo být samozřejmostí, stejně jako např. informace o riziku infarktu 

myokardu. 
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Tabulka 14 Zhodnocení vlastní současné informovanosti o problematice zrakového postiņení, jeho 

dŧsledcích apod. 

Zhodnocení vlastní 

současné informovanosti 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Ņádné informace 0 0 

Nedostatek informací 3 27,27 

Dostatek informací 5 45,45 

Nadbytek informací 3 27,27 

 

 

Tabulka 15 Vlastní informovanost o problematice zrakového postiņení, jeho dŧslední apod. v době 

před vznikem zrakového postiņení. 

Zhodnocení vlastní 

informovanosti v minulosti 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Zcela neinformovaní 3 27,27 

Nedostatečně informovaní 7 63,63 

Dostatečně informovaní 0 0 

Výborně informovaní 1 9,09 

 

Tato poloņka víceméně potvrzuje náń předpoklad o tom, ņe senioři nebyli v době před 

vznikem zrakového postiņení o této problematice informováni. Ne příliń pozitivní je ovńem to, ņe 

se jejich informovanost rapidně nezlepńila ani po vzniku zrakového postiņení (viz Tabulka 14). 

 
Tabulka 16 Zhodnocení vlastní schopnosti odhalit včas oftalmologické onemocnění, pokud by informant 

byl v té době lépe informován. 

Zhodnocení vlastní schopnosti Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Ano, byl bych schopen 6 54,54 

Ne, nebyl bych schopen 1 9,09 

nevím 4 36,36 

 

Na tomto místě se větńina seniorŧ shoduje na tom, ņe pokud by v době před vznikem 

oftalmologického onemocnění vedoucího ke vzniku zrakového postiņení, byli dostatečně 

informováni, byli by schopni včas odhalit ono oftalmologické onemocnění (Tabulka 16). Tento 

fakt by měl být vnímán jako výzva pro vńechny zúčastněné odborníky, zejména pak lékaře, 

speciální pedagogy, sociální pracovníky a dalńí. 

 
Tabulka 17 Specifikace ideálního zpŧsobu informování o dané problematice ze strany informanta. 

Specifikace ideálního zpŧsobu 

informování 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Slovní informace od lékaře 5 45,45 

Broņura v čekárně lékaře 1 9,09 

Pořad v televizi 8 72,72 

Přednáńka (např. v klubu seniorŧ) 3 27,27 

Článek v časopise (novinách) 2 18,18 

Jiný zpŧsob 0 0 
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Tato poloņka naznačuje, jakým zpŧsobem by si sami senioři přáli být informováni o dané 

problematice, jaký zpŧsob informování povaņují za ideální. Zjińťujeme, ņe zcela neatraktivním 

zpŧsobem je broņura v čekárně lékaře či článek v časopise, oproti tomu velmi ņádanými zpŧsoby 

jsou informace z úst lékaře a pořad v televizi (Tabulka 17). 

 

Tabulka 18 Zhodnocení současného stavu informovanosti informanta ze strany výzkumníka. 

Zhodnocení informovanosti Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Nedostatečná 4 36,36 

Dostačující 1 9,09 

Dobrá 4 36,36 

výborná 2 18,18 

 

V rámci toho ńetření jsme povaņovali za vhodné zhodnotit objektivně skutečnou současnou 

informovanost seniorŧ. Toto zhodnocení bylo provedeno výzkumníkem během realizace 

rozhovoru. Objektivní hodnocení výzkumníka se v některých případech rozchází 

s autohodnocením samotného seniora (viz Tabulka 14) a poukazuje na velké rezervy. Neobjektivní 

hodnocení samotných seniorŧ mŧņe vycházet i z toho, ņe jim není známo, jaké vńechny informace 

by mohli mít a mají tak aktuálně pocit, ņe jsou informováni dostatečně. 

 

ZÁVĚR 

V rámci příspěvku byly prezentovány výsledky ńetření, které probíhalo mezi seniory se 

zrakovým postiņením. Z výsledkŧ vyplývá, ņe informovanost seniorŧ o problematice zrakového 

postiņení, minulá i aktuální vykazuje značné rezervy, které v ņádném případě nepřispívají ke 

schopnosti včasného odhalení oftalmologického onemocnění a tím i včasného zahájení veńkerých 

odborných intervencí. Tímto je samozřejmě sníņena i kvalita ņivota těchto seniorŧ, coņ je jev 

neņádoucí. 

Pokud bychom měli označit nejņádanějńí zpŧsob informování o dané problematice, jednalo 

by se o informace z úst lékaře a o pořad v televizi.  

Povaņujeme na tomto místě za vhodné zmínt, ņe výńe prezentovaná výzkumná aktivita byla 

jednou z dílčích aktivit, které budou v konečné fázi zpracovány jako celek v disertační práci, jeņ je 

věnována problematice zrakového postiņení u osob seniorského věku. V rámci této práce budou 

jednak ověřovány stanovené hypotézy a jednak zodpovězeny dílčí výzkumné otázky, a to na 

základě vyuņití kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumného designu. Metod sběru dat 

bude vyuņito několik, kromě výńe prezentovaného rozhovoru se dále jedná o dotazník, metodu 

ńkálování a práci s dokumentací. Finální výzkumný soubor bude sestávat ze tří podskupin, a to 

z preseniorŧ bez zrakového postiņení, seniorŧ bez zrakového postiņení a seniorŧ se zrakovým 
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postiņením. Oslovením těchto skupin respondentŧ získáme moņnost zhodnotit problematiku 

prevence a informovanosti ve vztahu ke zrakovému postiņení komplexněji, z rŧzných úhlŧ 

pohledu. 
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