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Jak na to aneb Umíme komunikovat 
se zdravotně postiženými 

lidmi?           
Klára Fialová           

 
     Pravděpodobně každý z nás se již někdy setkal nebo se pravidelně setkává se zdravotně 
postiženými lidmi. I když postiženými… kdo z nás není svým způsobem postižený? V tomto případě 
mám však na mysli lidi se smyslovým (zrakovým, sluchovým), tělesným či mentálním postižením.  
 
      Přiznejme si, zda jsme dokázali při prvním setkání se zdravotně postiženými lidmi jednat 
otevřeně a spontánně. Vyhýbáme se setkání se zdravotně postiženými, protože nevíme, jací jsou, 
jak jim můžeme pomoci a jak se máme chovat? Jak jste na tom Vy? Pokud se ostýcháte s 
postiženými lidmi komunikovat, právě Vám by mohl pomoci tento příspěvek.  
 
      Při komunikaci je dobré pamatovat na několik zásad, které platí bez ohledu na typ postižení. 
Smyslově a tělesně postižení lidé jsou zcela normální a svéprávní lidé, kteří mají stejně jako kdokoli 
z nás své přednosti a nedostatky. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní, méně nadaní či 
hašteřiví. Během setkání s jakkoli zdravotně postiženými lidmi pomoc nabízejte, ale nevnucujte. 
Vyvarujte se projevů soucitu. Za zdravotně postižené lidi nejednejte, většinou se umí rozhodnout 
sami, co chtějí nebo nechtějí, snažte se jim naslouchat! Zdravotně postiženým lidem buďte oporou 
a podporou. Buďte přirození a otevření. Jednáte-li se zdravotně postiženými lidmi, vždy je lepší, 
pokud stojíte přímo před nimi, kontakt je tak přímější.  
 
      V následující části článku Vám nabízím nejzákladnější rady, jak se chovat v kontaktu s osobami 
se zdravotním postižením tak, aby komunikace byla příjemná pro Vás i Vaše zdravotně postižené 
partnery. 
 
      Kontakt s vozíčkáři 
• Vozík je nutné při každém zastavení zabrzdit. 
• Pokud manipulujete s vozíkem, zvedejte jej pouze za pevné rámy. 
• Pamatujte na to, že vozíčkář má jiný zorný úhel než Vy, takže nemusí vidět všechno, co mu 
ukazujete. 
• V místech velkého pohybu lidí jezděte velmi opatrně, abyste vozíkem někoho nezranili. 
• Při přecházení ulice s velkým provozem nenechte vozíčkáře „napospas“ a stůjte dostatečně 
daleko od krajnice vozovky. 
• Z prudšího svahu sjíždějte raději pozpátku – vozík lépe zabrzdíte a vozíčkář se cítí bezpečněji. 
• V nerovném terénu se snažte jet s vozíkem po zadních kolech, aby nedocházelo k nepříjemným 
otřesům. 
 
      Kontakt s nevidomými lidmi 
• Nevidomého pozdravte vždy jako první a k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav 
patří jemu. Představte také sebe. 
• Pokud vstoupíte do místnosti, kde je nevidomý, upozorněte na svoji přítomnost. Nepozná li Vás 
nevidomý podle hlasu, představte se. Upozorněte také na to, že místnost opouštíte. 
• Když se nevidomý octne na ulici apod. v orientačních těžkostech, nabídněte pomoc. Pokud Vaši 
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pomoc přivítá, stačí, když nevidomému nabídnete, aby se lehce zavěsil do Vaší paže a mohl jít 
krůček za Vámi. Netáhněte ho vpřed silou! 
• Při nástupu do dopravních prostředků nastupujte první a pak pomozte nastoupit nevidomému. 
Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí položit jeho ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte 
jeho ruku na horní rám dveří. 
• Při vstupu do restaurace pomozte nevidomému s odložením kabátu a vyhledáním volného místa u 
stolu. S jídlem si nevidomý poradí sám, stačí, když mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádané (např. 
pomocí časových údajů). Nevidomý určitě uvítá, když ho budete informovat o všech dalších 
předmětech na stole a o spolustolovnících. 
• Při delším doprovázení informujte nevidomého o okolí, vybavení místnosti, osobách a událostech.
 
      Kontakt se sluchově postiženými lidmi 
• Při komunikaci vyslovujte zřetelně, ale nezvyšujte hlas ani neměňte rytmus řeči. 
• Sluchově postižený člověk by měl vidět Váš obličej, aby mohl odezírat pohyb rtů. 
• Pokud je to možné, při komunikaci se sluchově postiženými vypněte všechny zdroje hluku – 
ztěžují nebo i znemožňují správné vnímání informací. 
• Ujistěte se dotazy, zda Vám sluchově postižený partner rozumí, případně se snažte volit jiná 
slova. 
• Ve společnosti informujte sluchově postiženého o okolním dění a událostech, aby se mohl také 
zapojit do hovoru. Vždy je důležité, aby sluchově postižený obdržel všechny nezbytné informace a 
zásadní sdělení. 
• Povzbuzujte sluchově postižené, aby bez ostychu využívali dostupných kompenzačních pomůcek.
 
      Kontakt s hluchoslepými lidmi 
• Vzhledem k povaze postižení je komunikace s hluchoslepými lidmi pro neinformované lidi velmi 
obtížná. Musí být oboustranně dobrá vůle a trpělivost. 
• V úvodu komunikace vždy upozorněte na svou přítomnost. Je důležité, aby o Vás hluchoslepý 
člověk věděl a necítil se nejistý. 
• Při poskytování pomoci se zeptejte, zda je Vámi zvolený způsob vyhovující a odpovídá potřebám 
hluchoslepého člověka. 
• Pokud je to možné, pomozte hluchoslepému člověku verbálně zprostředkovat kontakt s okolím. 
Informujte ho o všem dění, změnách a osobách v okolí. 
• Dbejte na správně osvětlené a co nejméně hlučné místo kontaktu s hluchoslepým člověkem. 
• V průběhu komunikace je dobré být s hluchoslepým člověkem v taktilním kontaktu. 
 
      Kontakt s mentálně postiženými lidmi 
• Při komunikaci je velmi důležité udržovat oční kontakt (umožněte ho i přerušit) a věnovat mentálně 
postiženému člověku pozornost. To, jak člověka s mentálním postižením vnímáte a přijímáte jeho 
sdělení, se výrazně odrazí v jeho ochotě něco Vám sdělovat. 
• Používejte jednoduchou řeč, krátká slova a věty. Jasně vyjadřujte svoje myšlenky, nepoužívejte 
cizí a hovorová slova. 
• Mluvte pomalu, tak aby tempo vaší řeči mentálně postiženého člověka nezahlcovalo. Buďte 
trpěliví a dopřejte partnerovi dostatek času na odpověď. 
• Důležitá je neverbální komunikace – doplňujte komunikaci mimikou, gestikulacemi. 
• Vyhýbejte se abstraktním pojmům; pokud to nejde, snažte se je objasnit pomocí konkrétních 
příkladů. 
• Ověřte si, zda Vám dotyčný rozuměl a pochopil, co jste mu sdělili, a zda s Vaším sdělením 
souhlasí, či ne. Mluvte jen o jedné hlavní myšlence. K další přejděte až po ujištění, že Vám partner 
rozuměl. 
• Lidé s mentálním postižením jsou zpravidla velmi sugestibilní, což znamená, že nekriticky 
přejímají myšlenky druhých. Sugestibilními otázkami je možné velmi snadno člověka s mentálním 
postižením ovlivnit, manipulovat jím. Pamatujte na to při volbě otázek. 
• Mentálně postižení lidé jsou velmi závislí na ostatních lidech. Jednejte s nimi s velkou mírou 
empatie, trpělivosti a respektu. 
• Dospělý člověk s mentálním postižením má jiné možnosti v porozumění. Neznamená to však, že 
není dospělý. Proto budete li jej oslovovat, vykejte mu. Používejte řeč dospělých. I když budete 
používat jednoduché věty, neznamená to, že musíte používat zdrobněliny, mluvit moc nahlas nebo 
něco zbytečně dlouho vysvětlovat „polopatickým“ způsobem. 
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      Co říci na závěr? Zkusme se vcítit do situace a života zdravotně postižených lidí a lépe tak 
porozumíme jejich reakcím a možná i sami sobě. 
 
      Doporučení uvedená v příspěvku jsou převzata z materiálu: Desatero kontaktu s osobami se 
zdravotním postižením. Olomouc: Krajský úřad Olomouckého kraje, 2005. 10 s. 
 
      Další podrobnější informace najdete v následujících zdrojích: 
Desatero pro kontakt s nevidomými. Dostupné na: http://www.sons.cz/desatero_k.php  
HLAVÁČOVÁ, J. a kol. Hluchoslepí mezi námi. Praha: Občanské sdružení LORM, 2003. Dostupné 
na: http://www.lorm.cz/download/mezi_nami/obsahCD/brozura.pdf  
Olomoucký rádce nejen pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc: Magistrát města Olomouce, 
2003. Dostupné na: 
http://www.olomoucko.cz/magistrat/odbory/soc_sluzeb_a_zdrav/doc/brozura.pdf  
Praktické rady pro asistenty a veřejnost. Centrum Paraple. Dostupné na: 
http://www.paraple.cz/texty/cinnost/infoasdes.htm  
Helpnet. Informační portál pro osoby se specifickými potřebami. Dostupné na: http://www.helpnet.cz 
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