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1. Paradigma oftalmopedie. 

2. Základní informace z historie péče o osoby se zrakovým postižením v ČR a v zahraničí. 

3. Písmo pro osoby se zrakovým postižením. Specifika komunikace osob s těžkým postižením 
zraku a s hluchoslepotou. 

4. Anatomie zrakového orgánu a fyziologie procesu vidění. Vývoj zrakového vnímání. 

5. Základní vyšetření zrakových funkcí a funkční vyšetření zraku z pohledu speciálního 
pedagoga, zraková terapie a zraková stimulace. 

6. Základní patologie zraku v dětském a dospělém věku. Projevy zrakových vad a postižení 
zraku, vliv na kvalitu života. 

7. Speciální pomůcky pro osoby nevidomé a osoby s oslabeným viděním. Využívání těchto 
pomůcek v běžném životě a v edukačním procesu. 

8. Význam rané péče pro rozvoj zraku a psychomotoriky dítěte. Podpora rodin s dětmi s 
postižením zraku a s kombinovaným postižením. 

9. Osobnost člověka se zrakovým postižením, vliv ztráty či oslabení zraku na psychické 
procesy. Psychomotorický vývoj dítěte s těžkým zrakovým postižením. 

10. Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku, speciálněpedagogická intervence. 
Reedukace poruch binokulárního vidění. 

11. Dítě s postižením zraku ve školním věku, speciálněpedagogická intervence. Vzdělávání 
žáků s postižením zraku v ČR. 

12. Adolescence. Příprava na povolání. Celoživotní vzdělávání. Pracovní rehabilitace a 
rekvalifikace. 

13. Edukační prostředí žáka s postižením zraku. Podpůrná opatření v závislosti na věku a na 
stupni postižení. 

14. Didaktická doporučení pro edukaci žáků se zrakovým postižením v závislosti na stupni 
postižení. 

15. Systém tyflorehabilitace osob se zrakovým postižením. 

16. Výuka prostorové orientace, specifických dovedností a strategií. 

17. Odstraňování bariér pro osoby se zrakovým postižením v mikroprostoru a makroprostoru. 

18. Komunikace s osobami se zrakovým postižením. Základy provázení. 



19. Současné trendy v péči o osoby se zrakovým postižením u nás a v zahraničí. Podpůrná 
opatření. 

20. Kombinovaná postižení, metodika Lili Nielsen. Van Dijkova metoda. Hluchoslepota. 
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