
výuky pleoptická cvičení. Pleoplická a ort optická cvičení provádějí zdravotní sestry v 
průběhu výuky (třikrát týdně) v oddělené místnosti. 

Je nutné zvážit, zda pro zřizování speciálních tříd pro zrakové postižené jsou 
vhodnější školy s větším počtem paralelních tříd, které poskytují větší možnost 
společné výuky některých předmětů, nebo třídy ve školách s nižším počtem žáků a 
tříd. Dosavadní zkušenosti ukazují, že vhodnější je škola s nižším počtem žáků, 
která dává více možností ke společným činnostem a ke komunikaci se zdravými 
vrstevníky. 

Jak již bylo uvedeno, realizuje se u nás integrace zrakově postižených v základ-
ních školách ve dvou formách; výuka ve speciálních třídách pro zrakově postižené 
zřízených na základních školách běžného typu a ve třídách základních. V současné 
době se získávají prvé zkušenosti, na jejichž základě bude možné posoudit, které z 
forem integrované výuky zrakově postižených žáků, uplatňovaných v evropských stá-
tech, by bylo možno realizovat v podmínkách našeho školství. 

VÝVOJ Z R A K O V Ě POSTIŽENÉHO DÍTĚTE JAKO 
MODELOVÁ SITUACE -1. část 

Magda Vágnerová 

Vývoj zrakové postiženého dítěte probíhá stejně tak jako u dítěte zdravého, 
prostřednictvím řady zákonitých, na sebe navazujících změn. Vlivem odchylky v 
jedné funkci organismu, která v tomto případě vytváří situaci trvalé senzorické 
dcprivace, eventuálně subdeprivace, dochází k určitým změnám. V průběhu vývoje 
se mohou objevit určité nápadnosti, disproporce z hlediska časové lokalizace i 
charakteru jejich projevu. Psychický vývoj může být v závislosti na sumaci a interakci 
nepříznivých podmínek nějak deformován. Diferenciace psychických procesů sice 
probíhá přibližně ve stejných fázích, ale může být v některé oblasti zpomalena ä 
změněna. T o se děje fakticky neustále a přitom se psychické procesy musí 
integrovat, harmonizovat , aby osobnost postiženého dítěte natolik dozrála a 
vytvořila si svou vlastní identitu, která bude určovat charakter jeho prožívání i 
způsobu vnějších projevů, chování. (Pojem identity je definován jako schopnost 
uchování základní kontinuity a konzistentnosti osobnostního systému v rámci 
běžných změn vnějších i vnitřních podmínek v životě člověka.) (Broughton 1987). 

Psychický vývoj je charakterizován dosahováním stále větší autonomie a 
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rozvojem k tomu nezbytných kompetencí. Které oblasti psychiky jsou v tomto 
procesu zdúraznčny, závisí spíše na teoretickém přístupu autora (Broughton 1987). 
Vývoj je dán i u téchto dětí možnostmi, které jim poskytuje vlastní genetický 
program,a které se rozvinou v prostředí, jímž dítě od svého početí prochází. Učení, 
ke kterému má dítě určité předpoklady, pot řebuje příležitost, a tu poskytuje 
prostředí. Příležitost pro rozvoj postižených dětí musí být mnohdy přizpůsobena 
jejich možnostem, často tu nestačí běžné podněty prostředí, které stimulují u 
zdravých dětí jejich zdánlivě spontánní vývoj. Musí zaméřeněji rozvíjet dispozice, 
které tyto děti mají, ale potřebují určitou pomoc, aby se rozvinuly co nejlépe. Ta to 
obecná pravidla platí jak pro rozvoj kognitivní složky, tak celé osobnosti a její iden-
tity. Zrakově postižené děti se mohou vyvíjet, s výjimkou oblasti, která je přímo 
vázána na postižení, vcelku normálně, budou-li mít vhodné podmínky. 

Dynamiku vývoje osobnosti, vezmeme-li v úvahu její nejvýznamnější složky, tj. 
podstatné rysy rozvoje poznávacích schopností a socializačního procesu, je možné 
charakterizovat fázemi, respektujícími teoretický vývojový přístup dvou významných 
psychologů, Jeana Piageta a Erika H. Eriksona. Periodizace psychického vývoje 
obou badatelů je srovnatelná, přestože zdůrazňovali odlišné aspekty ontogeneze 
lidské psychiky. (Srovnáním obou teoretických směrů se např. zabýval v roce 1969 
Maier.) 

P rvn í fázi, kterou lze přibližně lokalizovat do prvního roku života, můžeme 
charakterizovat jako období pr imární diferenciace a fixace (Piaget mluví o 
senzomotorické fázi, Erikson o období receptivity a primární důvěry). Dítě začíná 
přijímat a diferencovat z velkého množství podnětů, které stimulují jeho rozvoj, a z 
nich se jako specifický objekt vyčleňuje mateřská osoba. Symbiotický vztah s 
matkou, nyní už jen na úrovni psychické, navazuje na uvolnění, emancipaci z vazby 
biologické, která byla přerušena porodem, protože přestala být funkční. 

U postiženého dítěte může dojít k modifikaci vývoje z hlediska míry a kvality 
podnětů, možnosti jejich diferenciace a charakteru symbiotické vazby s matkou, to 
znamená i z hlediska deprivace či saturace pr imárních psychických potřeb. 

D r u h o u fázi , lokalizovanou přibližně do batolecího období, lze nazvat dobou 
p r i m á r n í emancipace a expanze (Piaget ji označuje jako období prekoncepčního 
myšlení, Erikson zdůrazňuje tendenci k autonomii, první emancipaci). Dítě proniká 
do širšího prostředí a takový vývojový krok je umožněn a zároveň i stimulován 
prudkým rozvojem samostatné lokomoce a poněkud zdlouhavějším vývojem 
verbální komunikace. Dítě je vybaveno takovými kompetencemi, aby se mohlo 
emancipovat ze symbiózy s matkou a zároveň je takové uvolnění dosud velmi tésné 
vazby podmínkou dalšího pronikám do světa a postupného chápání jeho zákonitostí. 
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U postiženého dítěte může dojít k modifikaci dané primárním omezením 
kompetencí, např. opožděním pohybového vývoje, řeči, poznávání (senzorická 
deprivace) a chápání světa (mentální retardace) nebo je emancipace znemožněna 
vlivem psychosociálních faktorů, např. patologií mateřského chování (matka udržuje 
dítě v naprosté nefunkční závislosti). 

Tře t í fáze by zhruba zahrnovala předškolní období, které můžeme stručně 
charakterizovat jako dobu primární plynulosti, dobu relativního klidu a stabilního, 
plynulého vývoje. Dítě se postupně rozvíjí a zdokonaluje ve všech oblastech, plynule 
rozšiřuje svoje sociální zkušenosti. Nedochází k žádným zásadním zvratům, i když 
dítě j e aktivní a dělá vývojové pokroky (Piaget mluví o fázi intuitivního myšlení, 
Erikson o období iniciativy). 

Vývoj postiženého dítěte se v této době nemusí jevit jako plynulý, mnohdy se 
teprve v tomto období projevuje určitá emancipace, jestliže se kompetence dítěte 
rozvinuly natolik, že je to možné, nebo když se změnila situace z hlediska 
psychosociální bariéry tohoto vývojového kroku, např. umístěním do mateřské školy. 
M n o h é znaky primární emancipace, např negativismus, mohou být utlumeny nebo 
se mohou, často v modifikované podobě, projevovat teprve nyní. 

Čtrvtou fázi, mladší školní věk, by podle našeho názoru bylo nejlépe možné označit 
jako dobu pr imárn ího gradientu výkonu, především ještě v závislosti na autoritě, 
jejím vedení a hodnocení, ale i ve vztahu s referenční skupinou vrstevníků. Dítě je 
schopné a ochotné podávat určitý výkon, tato tendence je v naší kultuře vázána 
ze jména na školu a značně zdůrazněna (Piaget charakterizuje toto období 
přechodem ke konkrétním operacím, Erikson mluví o období výkonnosti). 

U postiženého dítěte je nástup do školy situací, která vede ke konfrontaci s 
normativní skupinou a může být z mnoha důvodů traumatizující (přechod do 
internátu, neschopnost zvládnout požadavky školy, adaptaci na sociální skupinu 
atd.). Odklad školní docházky je vlastně prodloužením doby rozvoje potřebných 
schopností a zkušeností, které by tuto zásadní zménu umožnily či usnadnily. 
Přetrvávající znaky minulých fází se projevují např. hyperprotektivní fixací vztahu 
matky a dítěte v jeho nezralé podobě, bezobsažné expanze, které se projevují jen 
záchvaty nesmyslné aktivity, vzteku a negativismu bez vazby na rozvoj potřebných 
kompetencí apod. 

Pá tá fáze, dospívání je jednoznačně dobou sekundárn í emancipace a expanze 
(Piaget považuje za důležitý přechod na úroveň formálních operací, Erikson 
zdůrazňuje vývoj smyslu pro vlastní identitu). Dítě se rozvinulo natolik, že je 
schopné větší samostatnosti a usiluje o vlastní identitu, kterou si chce určovat samo. 
T o se projevuje mnohdy velmi bouřlivě, revoltou nejen proti rodinnému prostředí, 
ale v zásadě proti všem autori tám, které by je chtěly omezovat a brzdit jeho vývoj. 
Expanze pubescenta neprobíhá již jen v realitě, ale jeho obzor se do značné míry 
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rozšíří i v abstraktní rovině, světě poznání, fantazie a duševního života. 
U postiženého dítěte je sekundární emancipace možná jen za určitých 

podmínek, jestliže je tělesný a duševní stav dítěte na takové úrovni, aby to vůbec 
bylo realizovatelné a jestliže je jeho nejbližší prostředí natolik empatické, aby mu 
normální vývoj umožnilo. Mnohdy může dojít pouze k rozvoji duševních procesů, 
ale tělesné vázanosti a nesamostatnosti (např. u nepohyblivého dítěte) nebo 
opačnému extrému, kdy by tělesné zrání bylo na dostatečné úrovni, ale jedinec není 
schopen duševní samostatnosti (mentální postižení), ve vývoji je zjevná disharmonie. 

Šestá fáze, adolescence je dobou sekundárního gradientu výkonu, v této fázi již 
samostatnějšího, podporovaného psychosociálními faktory, a přímou vazbou na 
hodnocení a sebehodnocení (Erikson klade důraz na získám vlastní identity, její 
stabilizací a přechod k intimitě). 

Doba volby povolání a samostatných partnerských i přátelských vztahů může být 
pro postiženého jedince velmi obtížná, bývá druhým obdobím konfrontace vlastních 
možností a omezení s požadavky zdravé populace. I v tomto období se mohou proje-
vovat rezidua minulých vývojových fází, která jsou jen v některých případech ne-
zbytná a nepřekonatelná (např. naprostá závislost adolescenta s dg. myopatie, trvale 
upoutaného na lůžko), ale mnohem častěji jsou následkem nedostatečné empatie a 
neschopnosti adekvátního výchovného vedení. (Např. zbytečná izolace v rodině, ne-
samostatnost dítěte úzkostné a hyperprotektivní matky, nereálnost a nekritičnost am-
bicí v závislosti na nedostatku zkušeností atd.). 

Sedmou fázi rané dospělosti, lze charakterizovat jako dobu sekundární plynulosti, 
kdy se uplatňují a dále rozvíjejí citové, sociální a kognitivní složky osobnosti na vyšší 
úrovni. (Erikson mluví o období intimity, která přechází ke generativitě.) Člověk již 
nalezl svou identitu a proto je schopen se přizpůsobit, vzdát se části svých nároků ve 
prospěch intimního vztahu a nebo ve prospěch nějaké smysluplné činnosti. Naplňuje 
tak potřebu seberealizace jak v oblasti partnerství, a později i rodičovství, tak v 
oblasti profesní či zájmové aktivity. Potřeba otevřené budoucnosti nebývá v tomto 
věku zdrojem problémů, protože téměř všechno ještě lze dosáhnout. 

Postižený člověk nemusí vždy dosáhnout takové soběstačnosti, ani tak 
vyrovnaného a vyzrálého sebehodnocení, aby se uměl vyrovnat se svou odlišností a 
sociální stigmatizací, kterou defekt přináší. Ne vždy je schopen adaptace na nějaké 
zaměstnání a ne vždy je dosažitelné povolání zcela uspokojující. Partnerství 
postižených mívá mnohdy řadu odlišných rysů, s ohledem na omezení možností 
výběru a zvýšené tendence kompenzovat svoje problémy alespoň v této oblasti, kde 
je to zdánlivě snadno dosažitelné. Ani rodičovství nemusí mít vždycky znaky zralosti 
a zodpovědnosti za zdraví a zdárný vývoj vlastního dítěte (např. odmítnutí 
respektovat genetické riziko, neschopnost rodičovského chování, nekritičnost ve 
vztahu k počtu plánovaných dčti apod ). 
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Charakter is t ické rysy novorozeneckého období u zrakové postižených détí 

Přirozený biorytmus novorozence je charakteristický krátkými časovými úseky 
bděni, které je zpočátku vyplněno aktivitou spojenou s biologickými potřebami a 
teprve později je udržováno senzorickou stimulací. U dítěte s vrozeným těžkým 
zrakovým defektem je již na počátku jeho vývoje subjektivně změněna kvantita i 
kvalita vizuálních podnětů, tyto podněty jsou mnohdy viditelné pouze na určitou, 
vesměs omezenou vzdálenost, jsou hůře diferencovatelné a často jim chybí některé 
vlastnosti, např. barva (Warren 1977). Tímto způsobem je omezeno primární učení 
a svět, který se takto ve vědomí dítěte strukturuje jako smysluplný celek, může být 
schematičtější. 

Zrakové vnímání sice ještě v novorozeneckém období nemá svou dominantní 
úlohu jako v pozdějším věku, ale zdravé dítě zrakově vnímá, nejlépe na vzdálenost 
25 - 30 cm (Chamberlain 1983). Vzdálenost není náhodná, oči novorozence jsou 
takto přirozeně zafixovány a dítě není zbytečně unavováno nutností akomodovat. 
Jedním z prvních vizuálně vnímaných podnětů je vlastní ruka. Od druhého týdne 
začíná novorozenec sledovat lidský obličej, který je, zejména později preferovaným 
podnětem. Pro dítě s těžce poškozeným zrakem nemusí být vzdálenost 25 - 30 cm 
optimální a nemusí jeho fixaci vyhovovat. Viditelné podněty nejsou vždy dostatečné 
kontrastní, aby byly zajímavé a nemusí tak upoutávat jeho orientační aktivitu. 
Lidský obličej, který se dítěti velmi často prezentuje, může být vnímán jako mnohem 
chudší a možná i méně atraktivní podnět, než u dítěte, které dobře vidí. Pomocí by v 
tomto případě mohlo být spojení několika smyslových kvalit v komplexní podnět, 
který by posiloval zájem dítěte i informační kvalitu vjemu (např. spojení vizuálního 
obrazu obličeje matky s dotekovou a zvukovou stimulací). 

Novorozenec vnímá podněty ve svém okolí a učí se je rozlišovat na známé a 
neznámé. Učí se diferencovat význam různých podnětů, začíná se objevovat i 
koordinace pohybu a aktivity různých smyslových orgánů, např. dítě otáčí hlavičku 
za zvukovým a vizuálním podnčtem, spojuje hlas matky s její tváří. Učení na bázi 
zrakové diferenciace je pro dítě s malým zbytkem zraku obtížnější, protože podněty 
pro ně nejsou tak snadno odlišitelné. Kompenzační tendence, které více využívají 
jiných podnětů, např. sluchových, se jisté zatínají uplatňovat již v tomto období, ale 
nemají ještě tak velký význam 

Jc nesporné, že i u dítěte, které je zrakové postižené, se rozvíjí schopnost učení, 
ve smyslu urči tého rozlišování informací a jejich zařazování do zkušenostního 
systému, vytvářejí se tak určitá primární pravidla ve vztahu k prostředí, které dítě 
bezprost ředně a stabilně obklopuje Novorozenec pochopí i to, že mezi určitými 
vlastními aktivitami a reakcemi okolí existuje určitá spojitost a naučí se této 
zkušenosti využíval. Použijeme-li Piageiova teoretického přístupu pro výklad této 
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skutečnosti, lze říci, že dítě pod vlivem prostředí mění své zkušenosti, ale zároveň se 
na základě svých zkušeností snaží prostředí nějak ovlivnit. 

Svět, vnímaný dítětem se zbytky zraku, má omezený rozsah a je jistě méně 
přesné diferencován, avšak základní pravidla jeho existence lze pochopit i s 
omezenou možností zrakové orientace, zejména tehdy, jestliže je prostředí dítěte 
dostatečně stimulující ve zbývajících smyslových oblastech. 

Novorozenecké období není dobou úplné bezmocnosti a pasivity, dítě je 
aktivním činitelem ve vztahu k rodičům i dalším osobám. Od počátku jde o interakci 
a ne o pouhé pasivní přijímání podnětu z prostředí. Aktivita dítěte ovlivňuje chování 
dospělých osob. Výraznější reakce dítěte na kontakt posiluje a stimuluje motivaci 
dospělých, aby se dítětem zabývali. Jestliže odezva dítěte z nějakého důvodu chybí, 
dospělý se mu věnuje mnohem méně. K takové situaci může dojít i v případě dítěte 
značné zrakové postiženého, vede k tomu i obecné menší pohybová aktivita takových 
dětí, mnohdy celkově snížená aktivační úroveň. 

In te rakce matky s novorozencem má určité charakteristické znaky, které jsou 
pravděpodobné ve značné míře vrozené. Avšak v mateřském chování k 
novorozenému dítěti se odráží mnohem víc, protože zde působí i její individuální 
osobnost, životní zkušenosti, postoj k tomuto těhotenství, obecně platné postoje 
společnosti, ve které žije, a samozřejmě i fakt, že je dítč postižené. Reakce na tak 
závažnou skutečnost bývá různá, ale jedno je společné, dochází k narušení 
normálního mateřského chování. Zraková vada ovlivňuje projevy chování dítěte, 
které působí ješ tě rušivěji, jestliže se navíc změní i vzhled dítěte (Matějček a 
Langmeier 1986). Zrakově postižené dítě by většinu stimulů normálního 
mateřského chování alespoň do určité míry mohlo vnímat a porozumět j im, ale ome-
zení zpětné vazby, kterou je reakce dítěte (např. ochuzení či chybění zrakového kon-
taktu), vede k útlumu mateřské aktivity. 

Vztah ma tky a dítěte může být u postiženého dítěte narušen mnoha faktory. 
Především zde u určitého počtu dětí dochází po porodu k odloučení od matky a k 
hospitalizaci, umístění do inkubátoru apod. Přerušení přirozeného kontaktu 
vyvolává v matkách větší napětí, strach a úzkost, zejména jestliže se spojuje s 
informací o trvalém postižení dítěte. Dochází ke změně v mateřském postoji k 
dítěti, mění se prožitek mateřské role, která přestává mít jednoznačně pozitivní 
hodnotu a ta to skutečnost ovlivňuje zákonitě i chování matky (Matějček a 
Langmeier 1986). 

Matka ztrácí j istotu, vyhýbá se sociální interakci s dítětem, a proto převažuje 
rutinní péče. Často dochází i ke ztrátě empatie, která umožňuje přiměřeně reagovat 
na biorytmus dítěte, synchronizovat určitý typ chování matky a potřeb dítěte. 
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Vzájemný vztah matky a dítěte ruší komunikační nejasnosti, zdánlivé 
nerespektování určitých pravidel, která za normálních okolností určují následky 
určitého chování (War ren 1977), 

Komunikaci mezi matkou a dítětem ovlivňují i odchylky v chování dítěte, které 
mohou být dány např. j eho zvýšenou dráždivostí, nepravidelným biorytmem u dětí s 
drobným poškozením mozku či snížením aktivační úrovně, spavostí a apatií u dětí s 
velmi malým zbytkem zraku. Matka není v těchto případech schopna rozeznat, co 
dítě potřebuje , a tak se nemůže chovat adekvátně v souladu s potřebami dítěte, 
případně svou interakci s dítětem značně omezí, protože se domnívá, že o ni dítě 
nemá zájem. 

Význam kojeneckého věku pro zrakové postižené dítě 

V kojeneckém období jsou již zřejmé individuální rozdíly jednotlivých dětí v 
chování, prožívání i celkovém vývojovém trendu a na jejich základě můžeme 
předvídat, jaká bude osobnost dítěte v pozdějším věku. Osobnostní charakteristické 
rysy jsou v mnoha směrech dány dispozičními základy, např. aktivační úrovní, 
adaptibilitou, vegetativní stabilitou, intenzitou citových prožitků a rychlostí jejich 
změn, převažujícím laděním atd. a v našem případě i primárními (změna kvantity a 
kvality vizuálních podně tů) a sekundárními (např. změna rodičovského chování a 
interakce s defektním dítětem) následky zrakové vady Raná zkušenost, kterou dítě 
během prvního roku života získává, se v mnoha směrech liší od zkušeností zdravého 
dítěte, a to jak v závislosti na vlastnostech organismu, tak na změnách v působení 
rodiny a celkové životní situace. I tato skutečnost přispívá významnou měrou k 
diferenciaci psychických vlastností jednotlivých dětí a je základem, který ovlivňuje 
jeho další vývoj (War ren 1977, Čálek 1984, Matějček a Langmeier 1986) Identita je 
u kojence vztažena především k vlastnímu tělu, jeho aktivitám a kompetencím, které 
jsou diferencovány především ve vztahu k okolí (Broughton 1987). 

Vyskytly se názory, které vykládají větší četnost autistických projevů u dětí s 
těžkým zrakovým defektem jako následek poruchy symbiotického vztahu matky a 
dítěte Traumat ická neuróza jako reakce na zrakovou vadu dítěte vede matku k 
určitému obrannému způsobu chování, kdy se s dítětem zabývá co možná nejméně a 
přispívá tak k rozvoji patologických projevů zrakové postiženého dítěte (Harnson-
Covellová a Lairy 1985). Komplexnější psychická deprivace může poškozovat vývoj 
osobnosti dítěte i v základní reaktivitě (Matějček 1967, Langmeicr a Matějček 1974, 
Koluchová 1989) a pseudoautistický syndrom může být krajní reakcí na podobnou 
situaci. Nedostatek nonverbální komunikace v raném věku může mimo jiné 
negativné ovlivňovat rozvoj řeči, tedy verbální komunikaci (Vichnar 1990). 
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První rok života je naplněn klíčovými úseky pro rozvoj různých vlastností, 
dovedností a schopností, které by měly být správně stimulovány. Jestliže tomu tak 
není a vlivy prostředí nejsou harmonizovány se zralostí dítěte, dochází k vývojovému 
opoždění nebo opačně, nesmyslnému přetížení dítěte stimulací, na kterou ještě není 
zralé. Pochopení potřeb postiženého dítěte je mnohem obtížnější než v případě 
zdravého dítěte. Rozumět nemocnému dítěti se musí rodiče naučit. K tomuto účelu 
potřebují informace, které nejsou běžné dosažitelné. Mnohé neadekvátní výchovné 
postupy jsou ovlivňovány neznalostí a mohly by být změněny včasným informováním 
takové rodiny. Např. Burlinghamová (1964) pozorovala, že nevidomý kojenec 
obyčejně ztichne a nehýbá se, jakmile se jeho matka přiblíží zejména proto, aby lépe 
slyšel její pohyby. Zdánlivý nedostatek reakcí dítěte muže vést u matky k pocitům, 
že dítě její přítomnost nezajímá. 

Zanedbání citlivého období může být i kritické, a to nejen v oblasti stimulace a 
učení, ale i při neuspokojování potřeby citového vztahu a bezpečí, která může vést k 
citové deprivari, s jejími následky ve vývoji osobnosti dítěte. U nemocných a trvale 
postižených dětí je toto riziko zvýšeno, tyto děti nebývají vždy akceptovány a citově 
saturovány (Koluchová 1970, Lairyová a Harrison - Covellová 1973, Langmeier a 
Matějček 1974, Wills 1979). 

Kojenecké období je Eriksonem (1963) charakterizováno jako období 
receptivní, dítě přijímá od druhých a jeho smyslem je získat základní pocit důvéry v 
život a zbavit se negativně působícího pocitu nejistoty a nedůvěry v lidi. Naplnění 
smyslu této vývojové fáze je spojeno s adekvátností mateřské péče. U postiženého 
dítěte nemusí být jak vlivem jeho omezených možností, tak následkem změn 
mateřského postoje a chování péče o dítě zcela adekvátní. 

Ve vztahu s matkou prochází dítě v průběhu 6 měsíců života nejprve stadiem, 
které Spitz (Langmeier 1983) nazval preobjektální, kdy dítě ještě nerozlišuje věcné a 
sociální objekty, a fází předběžného objektu, kdy již dochází k diferenciaci lidského 
objektu a výraznému odlišení jeho významu od ostatních podnětů. Nedostatečné 
vidícímu dítěti se méně známé objekty velmi špatně odlišují, přesná diferenciace na 
jakékoliv úrovni není snadná a je samozřejmě značné omezena i vzdáleností, ve 
které se běžné prezentují. 

Specifický vztah k matce, uvědomění její stálosti a neměnnosti i její 
jednoznačné odlišení od jiných lidí se vytváří v průběhu celého vývoje. Vznik 
takového vztahu charakterizuje třetí období, které Spitz nazval s tad ium objektu, 
snad by bylo možné doplnit určitého, nezastupitelného objektu, který je pro dítě 
dosažitelný. Stabilita mateřské osoby se vytváří na základě komunikace mezi 
matkou a dítětem a zahrnuje všechny smyslové kvality, z nichž vizuální dimenze 
může být u dětí se zbytky zraku poměrně slabá Lze akceptovat doporučení , aby 
matka měla barevně výrazný oděv (Čálek 1984), ale ještě spíše by měla matka mít 
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na oblečení stabilně určitý vizuálně výrazný znak, který by měl informační hodnotu i 
pro barvoslepě děti. 

Dí tě chápe funkci matky ve spojení s uspokojováním vlastních potřeb. 
Symbiotický vztah s matkou pokračuje navázáním na úrovni psychické, zatímco v 
prenatálním období tvořily matka s dítětem jednotu i biologicky. 

Vzhledem k tomu, že velmi těžká zraková vada bývá většinou diagnostikována 
hned po narození nebo v kojeneckém věku, dochází současně i ke změnám v 
rodičovských postojích a chování. Včasné sdělení odstraní nejistotu a strach z 
neznámého, úzkost, která je považována za větší zátěž než stres definitivního závěru 
o stavu dítěte (Warnick 1969). Označení diagnózou znamená ztrátu perspektivy, že 
dítě bude normální a na druhé straně také většinou nejasnou budoucnost , protože 
rodiče se obvykle s takovou situací setkávají poprvé v životě Reakce rodičů na tuto 
traumatizující skutečnost probíhá obyčejně v určitém sledu, kde se střídá fáze šoku s 
odmítáním, popíráním a potlačováním, přes prožitky vzteku i deprese až k více či 
méně realistickému akceptování postiženého dítěte a smíření se situací. Podobně 
charakterizovali proces adaptace na defekt Weller a Miller (1977 - v Rut ter 1980). 
Barker (1953) poukazoval na to, že různé fáze vyrovnávání se s nemocí ä defektem 
mají ze sociálně a vývojové psychologického hlediska četné společné rysy s 
některými fázemi normálního vývoje, lze říci, že míru regrese lze zároveň pojímat i 
j ako míru maladaptace na situaci Podobně lze na tento problém nahlížet i 
prostřednictvím Eriksonových (1964) strategií a vývojově podmíněných tendencí, 
které jsou dané jednotlivým fázím V chování a prožívání lze za takových okolností 
najít mnoho nezralých rysů, např hledání autority, která situaci vyřeší, či únik do 
magického řešení problému apod 

Charak te r i s t i cké rysy reakcí na trvalý defekt dítěte se, zejména v počátečních 
fázích, v mnoha směrech podobají prožitkům a chování u nevyléčitelné nemocných, 
tak, jak je popsala E. Küblerová-Rossová (1969). Jejich společným rysem je 
neodvolatelnost závažného postižení zdravotního stavu, který nelze nijak ovlivnit a 
který je možné pouze akceptovat či neakceptovat. V případě postižení dítěte 
dochází k výrazné interferenci s pozitivními a optimistickými představami, které 
rodiče ve vztahu k dítěti mají, a a znamená značný zásah do uspokojování všech 
základních psychických potřeb, které s rodičovskou rolí souvisejí (Lavině 1977, 
Wills 1979, Matějček a Langmeier 1986). 

Ditě, které velmi špatné vidí, se mnohdy nechová tak, aby stimulovalo 
rodičovskou aktivitu. Rodiče obyčejné neznají rozsah omezení a pravděpodobných 
změn ve vývoji takového dítěte a proto nechápou, jakým způsobem se k němu mají 
chovat Dítě jim svým chováním neposkytuje z jejich hlediska adekvátní informace. 
Může se jim zdát, že jejich úsilí nemá smysl, protože dítě se nevyvíjí tak, jak by si 
představovali. 
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I postižené dítě má potřebu citových vztahů, bezpečí a jistoty, ale ono samo 
nebývá pro rodiře vždy uspokojivé, je mnohem obtížnější je plně akceptovat, takže 
dochází k ex t rémům v rodičovských postojích. Péče o dítě může být omezena na 
základní minimum nebo může poskytovat z hlediska potřeb dítěte neadekvátní 
podněty Na jedné straně mohou být takové děti zavrhovány a opouštěny a na druhé 
straně se může vytvořit nadměrná, neadekvátní citová vazba, projevující se 
hyperprotektivním výchovným postojem, který brání vývoji dítěte. Velkou roli zde 
hraje zevnějšek dítěte, hůře bývá akceptováno dítě s nápadně změněnými bulby, 
např při zákalech rohovky, či výrazném mikroftalmu, nepříznivě působí i oči s 
rozštěpem duhovky, k teré připomínají oči zvířecí, protože mají jiný tvar panenky 
nebo s aniridií, kdy nemaj í vůbec žádnou duhovku. 

Potřeba vlastní hodnoty a společenské prestiže je narozením postiženého dítěte 
značně narušena skutečností, že rodiče nejsou schopni zplodit normálního potomka. 
Sami sebe mohou považovat za méněcenné, vyřazené z normální lidské společnosti. 
Sociální reakce široké veřejnosti mohou tyto tendence ještě posilovat, zejména 
tehdy, jestliže jde o tzv. st igmatizovaná onemocnění. Do této kategorie patří 
nemoci a defekty, které jsou považovány za sociálně degradující a které vzbuzují 
hrůzu a odpor (Chromý 1984). Zrakové defekty takovou reakci samy o sobě 
nevyvolávají. Stigmatizace, která se projeví v míře odmítání takto postiženého 
člověka, není ani u těch nejzávažnějších zrakových vad příliš velká Ani slepota, 
která je sice považována za tragédii, nevyvolává u laické populace ošklivost, leda 
snad úzkost a nejistotu. 

Potřeba životní perspektivy je narozením postiženého dítěte narušena a hlavně 
nejasná Rodiče vědí, že dítě nebude nikdy zdravé, ale často si vůbec neumí 
představit, jak se takové dčti vyvíjejí a jaký je jejich další osud a možnosti 

Vývoj zrakově post iženého dítěte v kojeneckém věku 

V kojeneckém věku dochází ke značnému rozvoji motoriky, jejíž význam je 
hodné široký, protože s rozvojem motorických dovedností souvisí i vývoj 
poznávacích procesů a socializace. Pohybový vývoj je podmíněn růstem a zráním 
nervové soustavy, vlivy prostředí mohou motorický vývoj podněcovat či zpomalovat, 
mnohdy jsou možnosti takového působení dány dispozicemi organismu nebo jeho 
omezeními. Tak je tomu i v případě těžce zrakové postiženého dítěte, které má 
omezenou senzorickou stimulaci, jež má pozitivní vliv i na vývoj pohybových 
dovedností. Dítě se snaží dosáhnout toho, co vidí a tak je podněcováno k 
pohybovým aktivitám. Jestliže dítě vidí jen podněty v nejbližším okolí a ještě ne 
zcela ostře a přesně, nejsou tudíž tak atraktivní, aby o ně usilovalo, a z toho důvodu 
je méně stimulován i jeho pohybový vývoj. 
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Vývoj, který vede k tomu, že dítě mezi 7. - 9. měsícem začíná samo sedět, mu 
umožňuje vidět svět z j iného zorného úhlu a vidět tak více podnětu než v leže. 
Jakmile dítě začíná lézt, muže samo získávat podněty, které mu musel do té doby 
někdo zprostředkovat. Pohybový vývoj je úzce spojen s rozvojem poznávacích 
schopností i u dětí s těžkým zrakovým defektem, přestože jsou v tomto případě 
vizuální podněty chudší a méně obsažné. Dítě se značně omezeným viděním bývá 
často vlivem této vazby, zejména v samostatné lokomoci, poněkud opožděné a jeví 
se méně aktivní. 

Vývoj motoriky rukou je stejné důležitý, protože poznávací aktivity jsou v tomto 
věku úzce spojeny se skutečnou činností, manipulací, která je na rozvoji ovládání 
ruky a úchopu závislá. Nedostatek přesných zrakových vjemů nebrzdí specificky 
pohybovou a taktilně kinestetickou aktivitu rukou, pokud tyto děti nejsou obecné 
apatické a utlumené. Je jen třeba, aby dítě mělo na dosah věci, se kterými by si 
mohlo hrát, a aby byly vhodně fixovány v dosahu jeho zorného pole i rukou (např 
přivázány k postýlce). 

Řeč se u zrakově postižených dětí rozvíjí normálně. Je možné, že zpevňovací 
efekt zpětné vazby je u nich silnější v rámci kompenzační preference zvukových 
podnětů. Sluchové vnímání se stává stále diferencovanější a jeho největší význam je 
ve vnímání řeči, která pro dítě začíná mít poznávací i komunikační smysl. Hra s řečí 
je častá a uspokojující, stejné tak i počátek rozvoje pasívní řeči, tj porozumění 
První slova se objevují, stejně tak jako u zdravých dětí, kolem jednoho roku Zeman 
(1990) zdůrazňuje význam řeči pro celkové vývojové hodnocení ročního dítéte. 

Období raného vývoje poznávacích procesů bylo Jeanem Piagetem (1966, 1970) 
nazváno výstižně senzomotorické, protože zahrnuje jak vnímání, tak motoriku 
Zrakové vnímání je u dětí s těžkým defektem omezenější a mnohé dovednosti jsou 
opožděné. Kolem osmého týdne se za normálních okolností objevuje binokulární 
fúze, začíná akomodace, dozrává makulární část sítnice, čímž se zlepšuje zraková 
ostrost (Cohen a Salapatek 1975, Osofsky 1979). V této době by dítě mělo být 
schopné sledovat předmět, který se pohybuje. T o je v tomto případě mnohem 
obtížnější, neboť dítě hůře zrakově diferencuje a proto snadno přestává pohyblivý 
podnět sledovat, zejména když se více vzdálí, pokud není hodně výrazný a nápadný 
Stejné je omezen vývoj prostorového vnímání, protože zkušenost špatně vidícího 
dítéte nemůže být tak přesná a rozhodně nezahrnuje větší prostor, protože je j dítě 
již není schopné zrakově vnímat. V závislosti na vývoji vnímání se mění preference 
zrakových stimulů, děti dávají přednost složitějším obrazcům, např lidského obličeji 
(Maurer a Salapatek 1976). Pokrok ve vnímání se projeví v sociálním kontaktu i u 
dětí s těžkou zrakovou vadou, ale může být zároveň jejich nedostatkem schopnosti 
diferencovat značně omezen (Zweibelson a Barg 1967) 
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Obecné platí, že zkušenost postižených détí více závisí na aktivitě jiných lidí, 
které podněty mu zprostředkují a učiní dostupnými, když toho samo nem schopné. 
Vizuálně fixovanou pozornost lze u mladšího kojence rozvíjet sociální stimulací 
(Tautermannová 1990), nepochybně i v případě, je-li dítě zrakové postiženo, lze 
zvolit vhodnou taktiku pro její rozvoj. 

Manipulace se rozvíjí i u dětí zrakově postižených a prochází všemi typickými 
fázemi. T o znamená, že se nejprve (mezi 4 a 8. měsícem) rozvíjí nespecifická 
manipulace, kdy si dítě hraje s věcmi, aniž by nějakým způsobem respektovalo jejich 
vlastnosti. Kolem 8. měsíce začne dítě respektovat rozdíly mezi jednotlivými 
předměty a začíná diferencovat i cíl a prostředek, jak ho získat. V této činnosti se 
uplatní spojení mezi několika smyslovými vjemy, představami i pohybovými 
dovednostmi. Zde přece jen do určité míry chybí přesné zrakové vjemy a tím i 
adekvátní představy a tak je kognitivní vývoj dítěte určitým způsobem ochuzen. 
Např. je obtížnější si vytvořit pojem velikosti, když nelze tak snadno diferencovat 
předměty, které se neliší hodně výrazně nebo z určité vzdálenosti nejsou dobře 
vidět. 

Velký význam má pojem trvalosti předmětu, který se u těchto dětí může 
poněkud opožďovat, protože určité obtíže vznikají tím, že dítě vidí pouze omezený 
okruh nepřesně vnímaných předmětů a tak mu věci "mizf daleko snáze než dítěti 
zdravému. Lze předpokládat, že se bude kompenzačně více zdůrazňovat i jiná 
smyslová kvalita objektu. 

Psychické potřeby jsou svázány s určitou vývojovou úrovní. V kojeneckém věku 
mají nejvétší význam tři základní potřeby, které mají i určitou vývojovou dynamiku 
(Langmeier a Matějček 1974). Je to především potřeba stimulace, která je u dětí se 
zbytky zraku v oblasti vizuálních podnětů celoživotně deprivována. Dítě po t řebu je 
přiměřené množství všech stimulů, i když zde vlivem kompenzačních tendencí 
dochází často buď k nadměrné preferenci a vyhledávání zrakových stimulů, přestože 
obtížně a nepřesné vnímaných, nebo k přesunu zájmu na zvukové podněty, i když 
tuto tendenci mívají spíše zcela nevidomé dčti (Vágnerová-Strnadová 1969, 
Langmeier a Matějček 1974, Vágnerová a Šturma 1981-82). 

Potřeba smysluplného učení, porozumění světu a pravidlům, která zde platí, je 
závislá na podmínkách, které výchovné prostředí dítěti poskytuje. Tato závislost je v 
případě špatné vidících dětí větší, protože jakkoliv postižené děti potřebují , aby 
vychovatelé porozuměli jejich specifickému omezení a výchovné vedení přizpůsobili 
možnostem dítéte, dále je obvykle třeba i větší pomoci při zvládání určitých 
vývojových kroků, které u zdravého dítěte nastupují mnohem spontánněji. Postižené 
dítě nebývá tak aktivní a mnohé zkušenosti mu musí rodiče zprostředkovat. 

O potřebé citového vztahu, jistoty a bezpečí již bylo mnohé řečeno, u 
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postižených dětí je tato potřeba stejně velká jako u zdravých, snad je ještě větší, 
protože citová vazba pomáhá překonávat mnohě problémy, které onemocnění 
přináší, a jistota citové opory je velmi významným stimulem v mnoha náročných 
životních situacích. Emočně významné vztahy mají zásadní význam pro celkovou, 
somatickou i psychickou odolnost dítěte (Bowlby 1988). Extrémní citové vztahy, ke 
kterým někdy mají rodiče závažně postiženého dítěte tendenci, mají na vývoj dítěte 
negativní vliv, ať je to extrém odmítám nebo neadekvátní "lásky", která bývá 
omezující a brání normálnímu vývoji osobnosti. 

I u zrakově postiženého dítěte se rozvíjejí citové prožitky a projevy a pokud zde 
dochází k odchylkám vývoje, nem to zpravidla dáno zrakovým defektem, ale 
charakterem rodinné výchovy. Pozitivní i negativní citové prožitky mají i u těchto 
dětí regulační význam, protože usměrňují veškeré reakce dítěte směrem k pozitivně 
prožívaným podně tům a aktivitám. V tomto věku ještě není rozvinut jiný regulační 
systém. 

Zvláštnosti vývoje v raném détství závisí na mnoha nejrůznějších faktorech, 
obecnějších i vázaných na zrakový defekt, jedním z nich je i charakter zrakového 
postižení, tedy diagnóza. Např. u dětí s vrozeným šedým zákalem, kdy je celá oční 
čočka neprůhledná, je kojenecký vývoj charakterizován jednak počátečním, téměř 
úplným omezením vidění (často zbývá jen světlocit) a obyčejně několika 
opakovanými operacemi očí v prvních měsících života, které zásadně omezují první 
vývoj a zužují zkušenosti dítěte na nepříjemné podněty operačního výkonu, 
hospitalizaci a opakovanou změnu prostředí. K separaci od matky dnes již obyčejně 
nedochází, protože dětská klinika přijímá i nekojící matky. Operace v tak časném 
věku je nezbytná, protože jinak by vznikla amblyopie, oči by byly tupozraké a po 
odložené operaci by děti viděly ještě mnohem méně (Lomíčková 1981, 1987). 
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