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ABSTRAKT
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyšetřování zrakového vnímání
u dětí se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována
zrakovému vnímání. Nejprve je zde uveden fyziologický vývoj vidění a vyšetření zraku
v dětském věku. Dále následuje popis zrakových funkcí a funkčního vyšetření zraku. Také
jsou zde popsány dílčí části zrakového vnímání a podpora jejich rozvoje. V druhé části je
podrobně popsán test In-Sight. Jsou zde také uvedeny pokyny k jeho použití. Ve třetí části
je uveden výzkum: vyšetření zrakového vnímání prostřednictvím testu In-Sight u dětí
se zrakovým postižením. Výzkumnou metodou je zahraniční standardizovaný test In-Sight.
Tento test slouží k posouzení zrakového fungování u dětí se zrakovým postižením
a ke screeningu vyšších zrakových dovedností ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Cílem
diplomové práce je popis využitelnosti testu u cílové skupiny. Dále bylo zkoumáno, jaké
jsou další možnosti využití testu. Bylo sledováno, které oblasti činí dětem obtíže a které
oblasti jim nedělají problémy, jaké lze na základě výsledků testu navrhnout podpůrná
opatření a jestli lze provádět na základě výsledků testu následnou terapii. V závěru
diplomové práce jsou uvedeny výsledky výzkumu a navrženy možnosti dalšího využití testu
In-Sight. Konkrétně jsou zde popsány možnosti upravení podpůrných opatření v rámci
vzdělávání pro konkrétní děti se zrakovým postižením.
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ABSTRACT
This thesis focuses on the problematics of examination of visual perception
in children with visual impairment. There are three parts to this thesis. The first part is
dedicated to visual perception. It starts by describing the physiological development
of eyesight and the examinations of it in childhood. It is followed by a description of visual
functions and functional vision assessment. It also deals with individual parts of visual
perception and the support of their development. The second part describes the In-Sight test
in detail, including the instructions to its use. The third part introduces the research:
the diagnostics of visual perception in children with sight impairment through In-Sight test.
Its core method is a foreign standardised In-Sight test. This test is used to evaluate visual
operations in children with visual impairment and to perform a screening of theirs higher
visual abilities in relation to the process of education. The aim of this thesis is to describe
the usefulness of this test in this target group. The research also attempted to find new ways
to use the test. An observation was made as to which areas the children found most difficult
and which they found non-problematic, what actions can be taken to support them based
on the results and whether it is feasible to provide therapy based on the results of the test.
The conclusion of this thesis states the results of the research and offers possible further uses
of the In-Sight test. It specifically deals with adapting the support measures included
in educating specific children with sight impairment.
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Visual perception, visual impairment, visual functions, individual parts of visual perception,
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Úvod
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vyšetřování zrakového vnímání

u dětí se zrakovým postižením prostřednictvím testu In-Sight. Toto téma jsem si vybrala,
jelikož pracuji jako speciální pedagog na Základní škole pro žáky se zrakovým postižením,
kde tento test používám ke své práci a mám s ním dobré zkušenosti.
V první části práce se zabývám popisem zrakového vnímání. Na začátku kapitoly je
uveden fyziologický vývoj vidění a jeho vyšetření v dětském věku v rámci preventivních
prohlídek u pediatra. Následuje popis funkčního vyšetření zraku, který provádí zrakový
terapeut a instruktor stimulace zraku. Dále zde popisuji zrakové funkce a možnosti jejich
vyšetření. Na konci kapitoly se věnuji dílčím částem zrakového vnímání, jejich podpoře
a tréninku v rámci vzdělávání.
Druhá část práce je věnována testu In-Sight. Tento standardizovaný zahraniční test
slouží k posouzení zrakového fungování u dětí se zrakovým postižením a ke screeningu
vyšších zrakových dovedností ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Je zde uveden účel testu,
jeho cíle a jeho struktura. Dále jsou zde podrobně popsány jednotlivé kategorie testu.
Na konci kapitoly jsou uvedeny pokyny k použití testu. Zde přesně popisuji, jak by mělo
vyšetření probíhat, na co by se měl vyšetřující zaměřit a čeho by se měl vyvarovat.
Ve třetí části uvádím použitou metodu výzkumu. Dále je zde uveden cíl výzkumu
a výzkumné otázky. Cílem mé diplomové práce je popsání využitelnosti testu u cílové
skupiny. V rámci speciálně pedagogické diagnostiky se zaměřuji na to, jaké jsou další
možnosti využití testu. Konkrétně jaká lze na základě výsledků testu navrhnout podpůrná
opatření a zda je možné na základě výsledků testu provádět následnou terapii. Sleduji, které
oblasti činí dětem obtíže a které oblasti jim nedělají problémy. Na základě výsledků testu
navrhuji následná doporučení.
V přílohách jsou uvedeny prázdné archy, vyplněné archy a vybrané zprávy z vyšetření
testem In-Sight.
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2

Zrakové vnímání
Zrakové vnímání je komplexní funkcí zrakového analyzátoru na všech jeho stupních,

tedy oka, zrakové dráhy a mozkových center včetně asociačních oblastí. Vidění obsahuje
několik parametrů. Jimi jsou zraková ostrost, zorné pole, barvocit, kontrastní citlivost,
adaptace na světlo a tmu a prostorové vidění (Zobanová, 2005).

2.1 Fyziologický vývoj vidění a jeho vyšetření
2.1.1 Fyziologický vývoj vidění
Prenatální období
Oko se začíná vyvíjet v prenatálním období, ve 3. týdnu po početí. Vizuální kortex
se utváří v období mezi 25. a 32. týdnem gestačního věku. Zornice začíná reagovat na světlo
ve 30. týdnu gestačního věku (Corn, Erin, 2010).

0. - 2. týden
Zralý novorozenec nemá dokončený vývoj oka, především sítnice a akomodačního
svalu. Dále nemá myelinizovanou zrakovou dráhu a nemá patřičně diferencovaná
odpovídající korová zraková centra. Na sítnici není dokončen vývoj centrální makulární
krajiny (místa nejostřejšího vidění). Makulární krajina je diferencována, ale světločivné
buňky, čípky, nemají zatím správný tvar a uspořádání. První dny po porodu převažuje
periferní vidění nad centrálním viděním. Skotopické vidění je vidění za šera, které je
zajišťováno světločivnými buňkami, tyčinkami, a slouží k detekci pohybujících se
nekontrastních předmětů a změn v prostoru. Novorozenci také chybí asociační dráhy mezi
oční senzorickou a motorickou oblastí. Vzhledem k těmto nezralostem není schopen
sledovat ani fixovat zrakové podněty. Na zrakové podněty reaguje pouze skenováním
prostoru stejnosměrnými, konjugovanými, pátracími pohyby očí – versemi. V tomto období
dítě reaguje na černobílý kontrast a také na červenou barvu, což je také poslední rozlišitelná
barva při degenerativních poruchách sítnice (Zobanová, 2005). Brzy po porodu dítě
upoutávají zdroje světla, např. zářivka nebo okno (Kochová a Schaeferová, 2015).
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2. - 4. týden
Ve 2. týdnu po porodu dochází k vyrovnání funkce centrální a periferní části sítnice.
Toto období je považováno za počátek fotopického vidění, což je vidění nehybného, vysoce
kontrastního předmětu za světla a vnímání barev. V následujících 2 týdnech začne centrální
oblast převažovat nad periferní. Za počátek nepravidelné, monokulární fixace je považován
právě 1. měsíc života dítěte. Dítě v tomto období používá k fixaci každé oko zvlášť, fixuje
nepravidelně a trhavě. Podrážděním centrální krajiny se také vyvíjí pohledový reflex
(Zobanová, 2005). V tomto období dítě dokáže velmi krátce fixovat lidský obličej. Pohyb
dokáže vnímat spíše ve vodorovné rovině (Kochová a Schaeferová, 2015).

2. - 3. měsíc
Dle Zobanové (2005) se od 2. měsíce senzorická, pasivní, monokulární fixace stává
aktivní a začíná se objevovat krátká binokulární fixace, kdy dítě používá obě oči současně.
Mezi 2. a 3. měsícem života se dokončuje spojení primárních zrakových center s korovou
zrakovou oblastí odpovídající především makulární krajině. Ve 3. měsíci se kvůli dozrávání
foveoly mění centrální fixace na nepravidelnou, foveolární. Dále dítě začíná nastavovat osy
pohledu obou očí k podnětu a objevuje se začátek protisměrných, disjungovaných pohybů
očí – vergence (konvergence do blízka a divergentní pohled do dálky). Dle
Kochové a Schaeferové (2015) začíná dítě ve věku 2 měsíců navazovat oční kontakt
s ostatními a začíná projevovat zájem o pohyby rtů člověka, který k němu mluví. Dítě také
sleduje hračky zavěšené nad postýlkou a pohyb vnímá zrakem již i ve svislé rovině.
Ve 3. měsíci již dítě intenzivně reaguje na pohyb. Také se začíná dívat na vlastní ruce
a pozorovat jejich pohyby.

4. - 12. měsíc
V tomto období se v souvislosti s dozráváním makuly rychle mění také zraková
ostrost. Ve 4. měsíci dochází k definitivní převaze makulární oblasti nad periferií. Dítě je
také schopno již plně akomodovat. Vzniká základ akomodačně-konvergenčního reflexu,
který je důležitý pro vývoj binokulárního vidění i pro vývoj refrakce. V 6. měsíci života je
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ukončen vývoj fovey a foveoly a začíná se vyvíjet fúzní reflex, kdy mozek spojuje obrázky
obou očí v jeden prostorový vjem. V dalších měsících se upevňují a zdokonalují již
vytvořené binokulární reflexy (fixační, akomodačně-konvergenční a fúzní) v souvislosti
s dotykovými reflexy a vzpřimováním dítěte (Zobanová, 2005). Okolo 6. měsíce dokáže dítě
využívat zorné pole již v celém rozsahu. Do 10. měsíce věku dítě vidí a dokáže uchopit
i drobné předměty, dívá se na obrázky a pozoruje dospělého. Při těchto aktivitách
zdokonaluje binokulární vidění a zaměřenost pohybu očí. Do 1. roku života se dítě obvykle
naučí zrakově orientovat u sebe doma, bezpečně zrakem poznávat známé osoby a dívat se
z okna (Kochová a Schaeferová, 2015).

2. - 6. rok
Do 2 let se upevňuje souhra akomodace a konvergence. Vývoj všech reflexů je
ukončen ve 3 letech. Do 6 let se vyvinuté vidění stabilizuje a nabývá pevnosti až charakteru
nepodmíněných reflexů. Ve školním období se vidění dále rozvíjí jen v malé míře
a odstraněním promeškaných vad se jen velmi obtížně udržuje dosavadní úroveň vidění
postiženého oka (Zobanová, 2005).

Co se týče zrakové ostrosti, vizus u novorozence je 0.003, ve 3. měsíci dítě dosahuje
vizu 0.166, ve 12. měsíci 0.3, ve 3 letech se pohybuje v rozmezí 0.6-0.8, v 5 letech 0.8-1.0
a v 7 letech je již ustálen na hodnotě 1.0 (Zobanová, 2005).
Při narození dítěte jsou struktury oka relativně zralé. Oči rostou rychle do 3 let věku,
růst oka však pokračuje pomalejším tempem až do puberty. Narůstá délka očního bulbu, dále
roste a zároveň se ztenčuje a oplošťuje rohovka, narůstá čočka a současně klesá její lomivost.
Z tohoto důvodu se až do puberty fyziologicky mění refrakce, která nezůstává konstantní ani
po ukončení tělesného růstu (Lebl, Hejcmanová, Provazník, 2007).
Vývoj refrakce oka je u dítěte dán vývojem poměru mezi lomivostí optického aparátu
oka a jeho předozadní délkou. Hodnoty refrakce se pohybují v určitých rozmezích
v souvislosti s věkem. Hypermetropie (dalekozrakost) nastává v případě, že celková
lomivost optických prostředí oka v akomodačním klidu je nižší, než odpovídá předozadní
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délce oka. Většinou se jedná o vadu axiální (osovou). Myopie (krátkozrakost) naopak
vzniká, když je celková lomivost optických prostředí oka v akomodačním klidu vyšší, než
odpovídá předozadní délce oka. Ve většině případů se jedná také o vadu axiální. Myopie
může být však také indexovou vadou vzniklou z poruch lomivosti optických médií (rohovka,
čočka a sklivec). Astigmatismus, což je nestejnoměrné zakřivení oka, je vada křivková
(Zobanová, 2005).
Během vývoje zraku se mohou objevit také poruchy binokulárního vidění jako je
strabismus a amblyopie. Při strabismu zrakové osy nesetrvávají v poloze, při níž se obrazy
projikují na odpovídající místa sítnice. Šilhání se často vyskytuje u novorozenců a malých
kojenců. Fyziologicky však mizí do 5-6 měsíců věku dítěte. Pokud šilhavost přetrvává nad
6 měsíců, vyžaduje tento stav oftalmologické vyšetření. K příčinám strabismu patří
neschopnost vyvinout binokulární vidění v obvyklém čase. V případě, že u dětí mladších
6 let zrakové obrazy trvale dopadají na nekorespondující body obou sítnic, dochází
k potlačení vnímání z oblasti jednoho oka. Tímto vzniká supresivní skotom a mizí diplopie.
Přetrvávající suprese vede k amblyopii. Tento stav označuje nenapravitelnou ztrátu zrakové
ostrosti, která není přímo spojena s organickou chorobou oka. Tudíž je oko funkčně zcela
slepé. Podobná suprese může nastat i u dětí, které mají vidění jedním okem rozmazané nebo
deformované v důsledku refrakční vady nebo katarakty. Čím dříve je při amblyopii zahájena
léčba, tím rychlejšího a výraznějšího efektu je možné dosáhnout. Po 6. roce věku
a

dokončeném

vývoji

zraku

se

možnost

úspěšného

výcviku

prudce

snižuje

(Lebl, Hejcmanová, Provazník, 2007).

2.1.2 Vyšetření zraku při preventivních prohlídkách
Vyšetření zraku v rámci preventivních prohlídek u pediatra probíhá při převzetí
novorozence do péče, ve 4. – 18. měsíci života, ve 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech
(Zobanová, 2005).
Při převzetí novorozence pediatrem do péče je třeba zjistit rodinnou a osobní
anamnézu kvůli výskytu zrakových vad (např. amblyopie, strabismus, vrozené vývojové
vady oka a mozku atd.). Provádí se vyšetření zásadních malformací oka (přítomnost očí,
jejich velikost a poloha), postavení očí (zásadní konvergence či divergence jednoho nebo
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obou očí podle reflexů na rohovkách), přítomnost nystagmu, makroskopicky viditelné
odchylky předního segmentu oka a reakce na černobílou šachovnici – skenování (oči zachytí
podnět, dále pátrají a znovu se vrací na místo původního podnětu). K této prohlídce je
vhodné mít papírové měřítko pro porovnávání velikosti rohovek, bodovou kapesní svítilnu,
klubko červené vlny, černobílou šachovnici o velikosti čtverců 2 a 1.5 cm ze vzdálenosti
38-40 cm od obličeje, případně oftalmoskop (Zobanová, 2005).
Dle Zobanové (2015) by mělo být prováděno vyšetření zraku také ve 2. měsíci, kdy je
třeba vyšetřit zásadní postavení a pohyb obou očí (konvergence a divergence), přítomnost
nystagmu, monokulární fixace a pohyb šachovnicového vzoru nebo schematického obličeje.
K tomuto vyšetření je potřeba mimo základních pomůcek vhodných pro 1. prohlídku také
schematický obličej o průměru min. 5 cm.
V rámci prohlídky mezi 4. – 18. měsícem se vyšetřuje fixace světla, sledování
nepohyblivého předmětu s vysokým kontrastem (černobílá šachovnice) monokulárně
a binokulárně, sledování pohyblivého nekontrastního předmětu – zorné pole (klubíčko
červené vlny), symetrie verzí a vergencí obou očí (obličej). Dále se provádí také
makroskopické vyšetření obličeje, víček a předního segmentu oka. K této prohlídce je kromě
výše uvedených pomůcek potřeba také náplasťový okluzor a černobílá šachovnice
o velikosti čtverců 0.8 cm ze vzdálenosti 55 cm od obličeje (Zobanová, 2005).
Při prohlídkách prováděných ve 3 a 5 letech je třeba vyšetřit symetrii verzí, vergenci
obou očí a zrakovou ostrost. K vyšetření zrakové ostrosti je potřeba náplasťový okluzor
a optotypy (řádkové obrázkové optotypy, Pflügerovy háky). Před vyšetřením je třeba provést
edukační rozhovor s rodiči o zalepování oka při určování zrakové ostrosti a nácviku čtení
obrázků a E symbolů (Zobanová, 2005).
V rámci prohlídek v 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech se vyšetřuje opět zraková ostrost
a barvocit. Pro vyšetření zrakové ostrosti se používají řádkové optotypy s písmeny, číslicemi
a E symboly na 5 nebo 6 m. K vyšetření barvocitu slouží barvocitové tabulky
(Zobanová, 2005).
Většina dětí při prohlídkách u pediatra spolupracuje dobře, s některými je ovšem
spolupráce náročnější. Pokud dítě nespolupracuje a není možné provést kvalitní vyšetření,
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měl by pediatr dítě odeslat k oftalmologovi, případně na specializované pracoviště, kde je
přítomen i zrakový terapeut z důvodu provedení kvalitní diagnostiky a stanovení správné
oční diagnózy (Korbasová, 2018).
Lékařská diagnostika by měla vždy předcházet funkční diagnostice. Během lékařské
diagnostiky oftalmolog určuje etiologii postižení dítěte, změny ve fyziologii oka, zrakových
drahách, přenosu zrakových informací a jejich zpracování v korových centrech
(Opatřilová, Nováková, 2012).

2.2 Zrakové funkce, funkční vyšetření zraku
Lidské oko je vybaveno ke vnímání světelných podnětů různé vlnové délky. Paprsky
světla prochází soustavou průhledných tkání, které se souhrnně nazývají optická prostředí
oka. Jedná se o rohovku, oční komorovou vodu, čočku a sklivec. Tato prostředí paprsky
propouštějí a lámou. Při příchodu světla na sítnici vzniká obraz pozorovaného předmětu.
V místě dopadu světla dojde k podráždění a vzniklý vzruch je převeden zrakovou dráhou
do zrakového centra v mozku (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007).
Kvalita zrakového vnímání je však dána nejenom optickými prostředími oka, ale také
zrakovými funkcemi. Mezi zrakové funkce patří zraková ostrost, zorné pole, barvocit,
adaptace, akomodace, binokulární vidění a citlivost na kontrast.
Funkční vyšetření zraku slouží ke zjištění stavu jednotlivých zrakových funkcí
a zrakových dovedností a schopnosti dítěte tyto funkce využívat. Také slouží ke stanovení
vhodného plánu zrakového stimulace a zrakového výcviku dítěte. Provádí ho především
speciálně vyškolení speciální pedagogové (zrakoví terapeuti, instruktoři zrakové stimulace)
ambulantně na specializovaném pracovišti nebo ve střediscích rané péče. Před vyšetřením je
třeba znát informace o stavu a diagnóze dítěte, jeho motorických dovednostech i jeho
mentální úrovni (Opatřilová, Nováková, 2012).
Při funkčním vyšetření zraku se používají dvě hlavní metody: standardizované testy
a soustavné pozorování dítěte. Některé standardizované testy jsou uvedeny v následujících
kapitolách

o

jednotlivých

zrakových

funkcích.

Pozorování

provádí

zrakový

terapeut/instruktor stimulace zraku společně s rodiči. Zaměřuje se na chování dítěte při
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běžných činnostech a na jeho využívání zraku při vnímání vlastního těla, objevování
okolního světa a komunikaci s nejbližšími osobami. Při pozorování jsou používány různé
pomůcky, mezi něž patří jak běžné, tak speciálně upravené předměty a přístroje. Při
pozorování je třeba se zaměřit na vzhled očí dítěte, jejich postavení a nápadnosti; pozornost
vůči zrakovým podnětům a změny v chování při zaměření pozornosti; fixace zrakových
podnětů různého charakteru a velikosti; způsob sledování zrakového podnětu v pohybu;
vnímání barev a jejich upřednostňování; rozsah zorného pole; vzdálenost, ze které dítě
sleduje a vyhledává podněty; orientace na ploše a vyhledávání předmětů; koordinace
oko-ruka při manipulaci s předměty; poznávání reálných a symbolických předmětů, obrázků,
fotografií a tvarů; grafomotorický projev. Rodičům slouží pro záznam informací záznamový
list pozorování rodičů, který se dále používá jako podklad pro

zrakového

terapeuta/instruktora stimulace zraku při vlastním pozorování (Skalická, 1998, sec. cit.
Opatřilová, Nováková, 2012).

2.2.1 Zraková ostrost
„Visus centralis neboli centrální zraková ostrost označuje schopnost oka jasně a ostře
vnímat předměty a jejich detaily. Principem je základní rozlišovací schopnost sítnice oka
rozpoznat dva body, za předpokladu, že jejich obraz při dopadu podráždí dva čípky, mezi
nimiž zůstane jeden nepodrážděný (tzv. minimum separabile). Těmto podmínkám vyhovuje
struktura sítnice v zadním pólu oka, v oblasti foveoly centralis, kde tvoří sítnici pouze
čípky.“ (Moravcová, 2004, s. 47)
K vyšetření zrakové ostrosti do dálky se používají různé druhy optotypů. Pacient
rozlišuje znaky, obrázky, číslice nebo písmena natištěná na tabuli, jejichž velikost
se zmenšuje od nejvyššího řádku. Rozlišují se polohy znaků stejné i odlišné velikosti
a kontury (Keblová, 2001). Každé oko se vyšetřuje zvlášť při zakrytí druhého oka okluzí.
Nejprve by se mělo vyšetřovat oko pravé, poté oko levé, a nakonec obě oči. Nedoporučuje
se zakrývání oka pouze dlaní, jelikož by se mohlo dítě dívat mezi prsty. Vhodnější je
do dlaně vložit kapesník nebo látkový okluzor a přiložit. Nejlepší variantou je ovšem
používání náplasťové okluze. Při vyšetřování zraku je třeba postupovat od největších znaků
k nejmenším, přičemž pacient by měl přečíst celý řádek a nejen izolované znaky.
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Dle Korbasové (2018) je důležité nechat dítě přečíst celý řádek, neboť děti s amblyopií
přečtou lépe izolované znaky než celý řádek. Při vyšetřování by měl vyšetřující sledovat také
vyrovnanost očí a rychlost čtení. Pokud dítě nechce zakrýt oko, pravděpodobně mu je
vyšetření nepříjemné z důvodu zhoršeného vidění. Dle Keblové (2001) test končí u řádku,
na němž je vyšetřovaný schopen určit alespoň polovinu znaků. Při vystřídání očí je možné
zvolit pořadí pozpátku nebo na přeskáčku.
Při měření zrakové ostrosti na dálku je základní jednotkou minimální úhel rozlišení
o velikosti jednoho stupně, při němž je vyšetřovaná osoba schopna přečíst daný znak.
Zraková ostrost se vypočítává podle vzorce V se rovná d/D, přičemž V je zraková ostrost,
d je vzdálenost optotypu od vyšetřované osoby a D je vzdálenost, ze které vyšetřované oko
vidí znak pod úhlem jednoho stupně. Pokud je zraková ostrost v pořádku, vidí vyšetřované
oko ze vzdálenosti 5 m řádku označenou číslem 5. Zrakovou ostrost poté značíme 5/5. Vizus
je tedy 1.0. V případě, že pacient vidí ze vzdálenosti 5 m pouze znaky, které by měl vidět
ze vzdálenosti 20 m, značíme zrakovou ostrost 5/20. Vizus poté bude 0.25 (Keblová, 2001).
K vyšetření se používají různé druhy optotypů. Jedním ze způsobů je rozlišování
poloh Pflügerových háků, znaků ve tvaru písmene E ve čtyřech různých polohách. Pacient
zde musí určit, na kterou stranu směřují nožičky písmene E. Tyto znaky se používají
především u dětí, které neumí číst. Dítě je schopné při běžném intelektu a správném
vysvětlení rozlišit viditelné znaky písmene E nejpozději od 3 let. Dále se využívá také
rozlišování poloh Landoltových kruhů. U této metody dostane dítě do ruky nedokončený
kruh a musí ho natočit ve stejném směru, v jakém ukazuje vyšetřující znak na tabuli
(Keblová, 2001).
Dle Moravcové (2004) bývají jednou z nejvíce používaných metod v ordinacích
lékařů Snellenovy optotypové tabule. Tyto optotypy jsou sestaveny z číslic nebo písmen.
Používají se na 6, 5 nebo 4 metry. Výsledný vizus je určený desetinným místem nebo
zlomkem. U pacientů, kteří nepřečtou optotypy zblízka, se měří počítání prstů před okem.
Pokud se tento údaj nezjistí, zjišťuje se vnímání pohybu ruky před okem a správná projekce
světla z různých míst zorného pole.
U dětských pacientů se používají také optotypy s obrázky a dále optotypy od Ley
Hyvärinen, která je známou finskou oftalmoložkou. Tyto optotypy obsahují obrázky
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(kruh, čtverec, dům a jablko) nebo číslice. Jsou vhodné také pro osoby s mentálním
i kombinovaným postižením, které neznají písmena a číslice, ale dokáží poznat obrázky.
Pokud je nedokáží pojmenovat, je možné ukazovat na karty s danými obrázky, které mohou
mít před sebou. Používají se optotypy na dálku – tabule s 10, 12, 13 nebo 15 řádky.
Standardní vzdálenost od optotypů bývá většinou 3 metry. Pro děti, které se nemohou
soustředit na řádek na testovací tabuli je doporučován test Crowded symbol book. Symboly
jsou zde uspořádány tak, že centrální symbol je obklopen ze 4 stran okolními symboly.
Interakce mezi centrálním a okolními symboly je přibližně stejná jako v testu s řádky
(Lea-test, 2018). Dále se u těchto dětí používají také testy, kde je znázorněn pouze jeden
symbol.
Pro zjištění zrakové ostrosti jsou dále používány testy, které využívají
tzv. preferenčního vidění (preferential looking). Tyto testy jsou vhodné především pro děti
v preverbálním stádiu, pacienty s poruchami komunikace a pacienty s kortikálním
postižením zraku (CVI). Při testování se u vyšetřovaného zjišťuje preference složitého vzoru
před jednoduchým. Dále se používají obrázkové testy, kde dítě postupně fixuje daný obrázek
nahoře a dole. Obrázek postupně bledne, až se vytratí a splyne s pozadím. Výsledek testu se
přibližuje hodnotám optotypovým. Mezi tyto testy patří Teller Acuity Card Test, LEA
Gratings Test, Cardiff test a LEA Symbol Test (Moravcová, 2004).
Při vyšetřování zrakové ostrosti do blízka se používají Jägerovy tabulky, které
obsahují souvislý text dělený do odstavců dle velikosti tisku. Odstavce jsou označeny
číslicemi. Výsledek vyšetření se zaznamenává značkou J = 1, J = 2 atd. podle toho, který
odstavec četl vyšetřovaný plynule a bez námahy. Čte-li obtížně, je třeba také zjistit, zda
příčinou není špatná čtenářská zběhlost nebo dyslexie (Keblová, 2001). Dle této hodnoty se
také určuje vhodná velikost písma pro daného žáka používaná při školní výuce.
Pro vyšetřování zrakové ostrosti na blízko se používají také optotypy od Ley
Hyvärinen obsahující obrázky nebo čísla. Optotypy LEA na blízko jsou vhodné také pro
osoby s mentálním postižením, jelikož tyto osoby nemusí číst text, ale pouze pojmenovávají
nebo ukazují obrázky na optotypu. Při čtení optotypů by měl být vyšetřovaný ve vzdálenosti
40 cm od optotypu. Dále by mělo být při čtení zajištěné vhodné osvětlení. Lea Hyvärinen
v této souvislosti používá pojem crowding 25, 50, 100 %. Crowding 25 % označuje běžné
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mezery. Při crowdingu 50 % je mezera mezi znaky stejně velká jako polovina znaku a při
crowdingu 100 % je mezera mezi znaky stejně velká jako celý znak. Některé děti mají
problém vidět znaky, které jsou umístěny příliš blízko sebe, proto jim lépe vyhovují při čtení
větší mezery mezi znaky, než je běžné (Lea-test, 2018).
Dle binokulární zrakové ostrosti při použití optimální korekce se osoby se zrakovým
postižením dělí do následujících skupin: slabozrakost lehká a střední – zraková ostrost:
od 6/18 (0.3) do 6/60 (0.1), slabozrakost těžká: od 6/60 (0.1) do 3/60 (0.05), těžce slabý zrak:
od 3/60 (0.05) – do 1/60 (0.02), praktická nevidomost: od 1/60 (0.02) až po světlocit
se správnou projekcí, úplná nevidomost: od světlocitu s chybnou projekcí po úplnou ztrátu
světlocitu (Moravcová, 2004).

2.2.2 Zorné pole
„Zorné pole představuje součet všech bodů, které se při nehýbajícím se oku zobrazují
na sítnici. Hranice zorného pole tvoří okraj očnice, včetně obočí, nosu, tváře a víček. Čím
hlouběji je oko uloženo, tím je zorné pole menší. Normálně dosahuje zorné pole pro pohyb
bílé značky 90° temporálně, nasálně a nahoře 60°, dole 70°.“ (Kvapilíková, 1995, s. 57)
Periferního vidění se účastní světločivné buňky tyčinky, proto je černobílé. Směrem
k centru oko rozpoznává nejdříve modrou a žlutou barvu, blíže k centru červenou a zelenou.
Centrální zorné pole slouží k ostrému vidění a vidění barev, naopak periferní zorné pole
slouží k orientaci v prostoru a ve tmě. V případě, že vypadne periferie zorného pole a zůstane
trubicovité vidění, dotyčný má zachovánu zrakovou ostrost, ale má velký problém s orientací
v prostoru, zejména za šera. Pokud však nastane výpadek centra, je zraková ostrost značně
snížena, ale dotyčný se dokáže dobře orientovat v prostoru. V zorném poli leží zhruba 15°
od fixačního bodu slepá skvrna, což je místo výstupu zrakového nervu z oka. V tomto místě
chybí tyčinky i čípky (Kvapilíková, 1995).
K vyšetření zorného pole se používají orientační zkoušky, vyšetření kinetické
a statické perimetrie, vyšetření pomocí Amslerovy mřížky a objektivní metody
registrující vjemy elektrofyziologickými metodami. Při vyšetření kinetické perimetrie se
vyšetřuje pomocí značek různé barvy v jednotlivých meridiánech. Vyšetřovaný fixuje
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pohledem do osvětlené polokoule a oznamuje, kdy vidí značku pohybující se z periferie
do centra. Výsledek se poté zapisuje do schématu. Statická perimetrie používá rovněž fixaci
bodu v polokouli, používá však také statický stimul variabilní intenzity (Kraus a kol., 1997).
Dle míry zúžení centrálního zorného pole se osoby se zrakovým postižením dělí
do těchto skupin: těžce slabý zrak: zorné pole 10° nebo méně, ale více než 5°, praktická
nevidomost: 5° a méně (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007).

2.2.3 Kontrastní citlivost
Kontrastní citlivost je schopnost oka rozlišit rozdílný jas dvou ploch viděných
současně v zorném poli nebo dva různé podněty působící na zrak (Hamadová, Květoňová,
Nováková, 2007).
Rozlišovací schopnost oka se posuzuje dle hodnot vizu. Pro vyšetření zrakové
ostrosti je však předepsán vysoký kontrast, tudíž nepodává informace o rozlišovací
schopnosti oka při nižších kontrastech, což je důležité pro praktické využití zraku. Pro
vyšetření kontrastní citlivosti se používají testy sledující jak hodnotu minima úhlového
rozlišení (velikost objektu na řádku optotypu a jeho vzdálenost od sousedního objektu), tak
klesající hodnotu kontrastu od maximálního k nule. Výsledné zjištění snížené citlivosti
na kontrast může odkrýt i skrytou ztrátu zrakových funkcí, přítomnou u onemocnění jako je
katarakta, glaukom, degenerativní procesy v oblasti makuly, neuritida i roztroušená
mozkomíšní skleróza (Moravcová, 2004).
Pro vyšetření kontrastní citlivosti je možné použít také test od Ley Hyvärinen. Test
je složen z několika tabulek, na kterých je 5 symbolů (obrázků nebo čísel), které by měl
vyšetřovaný přečíst. U symbolů se postupně snižuje kontrast. Testuje se zde, jaký nejnižší
kontrast je schopný vyšetřovaný přečíst z určené vzdálenosti. U mladších dětí se používají
také testy Hiding Heidi Low Contrast Test (rozeznání tváře dívky při různém kontrastu)
a Heidi Contrast Facial Expresion (rozeznání rozdílných výrazů tváře dívky při různém
kontrastu) od stejnojmenné autorky (Lea-test, 2018).
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2.2.4 Adaptace
Adaptace na tmu je schopnost oka přizpůsobit se různé úrovni okolního osvětlení. Je
to tedy schopnost oka měnit práh citlivosti na světlo. Adaptační schopnosti oka jsou
podmíněny regenerací a také syntézou zrakových pigmentů. Při světle je většina těchto
fotopigmentů rozložena, ve tmě však narůstá jejich resyntéza a je ukončena zhruba
po 40-45 minutách. Na tmu se rychleji adaptují čípky než tyčinky, ovšem přírůstek jejich
citlivosti je menší. Adaptace na tmu se měří adaptometry. Vyšetření začíná desetiminutovou
preadaptací na světlo s následným určováním vzrůstající citlivosti sítnice ve tmě. Výsledná
křivka znázorňuje průběh adaptace, je zde zřetelně vidět oddělení rychlejší adaptace čípků
od adaptace tyčinek (Moravcová, 2004, Kraus a kol., 1997).
Ve smyslových buňkách sítnice se nachází pigment, zrakový purpur (rodopsin). Při
dopadu světla se rodopsin rozpadá na bezbarvou bílkovinu opsin a na karotenoid retinal.
Při tom se uvolňuje elektron, který je podkladem pro elektrický potenciál. Ve tmě se děje
obrácený proces a dochází k resyntéze rodopsinu. Rodopsin se nachází v světločivých
buňkách, tyčinkách. V čípcích se nachází jodopsin, který je považován za základ barevného
vidění. Jodopsin obsahuje 3 složky se schopností reagovat na 3 rozsahy elektromagnetického
vlnění (445, 535, 570 nm) v oblasti viditelného spektra. Resyntéza jodopsinu v čípcích trvá
přibližně 4x déle než resyntéza rodopsinu v tyčinkách. Rodopsin odpovídá za vidění při
slabém osvětlení a za šera (skotopické vidění). Jodopsin naproti tomu odpovídá za vidění
při vyšší intenzitě světla a v průběhu dne (fotopické vidění). Dále se čípky podílí na rozlišení
barev a detailů předmětu a jsou základem pro ostré vidění. Vidění za zhoršených světelných
podmínek se nazývá mezopické vidění (Moravcová, 2004).
Při vyšetření adaptace makuly je dle Krause a kol. (1997) třeba nejprve určit vizus
vyšetřovaného a dále mu osvítit centrální sítnicovou oblast oftalmoskopem na dobu
15 sekund. Poté se měří čas potřebný k tomu, aby vyšetřovaný rozpoznal stejný řádek, který
četl před oslněním. Patologické je prodloužení intervalu nad 20 sekund.

2.2.5 Barvocit
Barevný vjem vzniká při podráždění sítnice zářivou energií s různou vlnovou délkou
a jeho vzájemným promícháním. Vidění barev je složitý proces, jehož podkladem je správná
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činnost světločivých buněk na sítnici a jejich schopnost přijímat vlnové délky viditelného
světla. Lidské oko vnímá zhruba 150 barev a více než 2000 odstínů barev. Na sítnici se
vyskytují dominátorové receptory, což jsou čípky, které jsou drážděné celým spektrem
viditelného světla. Dále se na sítnici vyskytují modulátorové receptory, což jsou také čípky,
reagující na tři užší rozsahy vlnových délek světla. Čípky přijímají vlnové délky v rozsahu
zhruba 450-470 nm modré, 520-540 nm zelené a 580-600 nm červenožluté barvy. Při
vnímání barev je důležitý barevný tón, sytost barvy a jas. Také je významná hladina okolního
osvětlení. Při jejím snížení rozeznává lidské oko lépe modrou než červenou barvu
(Moravcová, 2004, Kraus, 1997).
Ovšem dle Šikla (2012) vnímáme barvu přes měnící se osvětlení stále stejnou.
Udržení stálosti právě vnímané barvy usnadňuje fakt, že podnět zpracováváme
a vyhodnocujeme v časovém a prostorovém kontextu a také, že si sledované objekty
spojujeme s určitou specifickou barvou a upravujeme tak svá očekávání.
K vyšetření barvocitu se používají různé metody, jak u dětí, tak u dospělých.
U mladších dětí se používá test, který spočívá ve výběru kostek určité barvy ze skupiny
jiných nebo ve výběru bavlnek jedné barvy v různých odstínech ze skupiny jiných barev.
U starších dětí a dospělých se používají přesnější pseudoizochromatické tabulky dle
Ishihary, Rabkina, Velhagena, Waggonera a dalších. Pseudoizochromatické tabulky se
skládají z různých písmen, číslic, tvarů nebo obrázků znázorněných v zaměnitelných
barvách různé sytosti nebo v odlišných barvách stejné sytosti. Vyšetřovaný by měl při
vyšetření správně určit motiv znázorněný na tabulce. Na odborných pracovištích se provádí
také měření anomaloskopem, který slouží k přesnému určení barvosleposti. Dále se
používají také kvantitativní testy určené k diagnostice poruch barvocitu řazením náhodně
promíchaných barevných kruhových terčů dle odstínů barevného spektra, například
Farnsworthův a Munsellův 100-hue test s 85 terči a dále Lanthonyho 40-hue-test
se 40 terči. (Moravcová, 2004). Na stejném principu funguje také test pro vyšetření
barvocitu od Ley Hyvärinen. Tento test obsahuje 16 terčů s různými odstíny barevného
spektra. Vyšetřovaný má za úkol seřadit barvy podle toho, jak mají jít za sebou. Výsledek se
zaznamenává do záznamového archu. Pro rozlišení barev a rozpoznání tvarů je pro nejmladší
děti určena pomůcka Lea Puzzle 3D, ve které má dítě za úkol přiřadit k sobě stejný tvar
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a stejnou barvu. Tato pomůcka slouží také k seznámení se s tvary, které jsou používány
v optotypech Ley Hyvärinen (Lea-test, 2018).

2.2.6 Binokulární vidění
Jednoduché binokulární vidění je schopnost vidět oběma očima současně
pozorovaný předmět nezdvojený. Jednoduché binokulární vidění se vyvíjí společně se sítnicí
oka do 1 roku věku dítěte a do 6 let se upevňuje. Spolupráce obou očí se rozvíjí postupně
a uplatňuje se u ní konvergence (souhyb očí, při němž se při pohledu do blízka zorné osy
obou očí sbíhají) a akomodace (schopnost změny zakřivení oční čočky). U dětí se nejprve
vyvíjí fixační reflex každého oka zvlášť, dále fixační reflex obou očí současně, reflexy
konvergence, divergence, akomodace až po reflex fúze. Fúzní reflex je schopnost mozku
spojit obrazy z obou očí v jeden smyslový vjem. Pokud zasáhne do vývoje binokulárního
vidění nějaká porucha a vývoj pokračuje patologicky, vzniká strabismus a amblyopie.
V těchto případech je třeba, co nejdříve zahájit léčbu, aby nevznikly závažné poruchy
zrakového vnímání (Keblová, Lindáková, Novák, 2000).
Při déletrvající poruše binokulárního vidění může být narušeno vnímání prostoru
a prostorových vztahů, vizuálně motorická koordinace, zraková analyticko-syntetická
činnost včetně rozlišovací schopnosti, zraková ostrost, vnímání barev a zrakové představy.
Případně může být přítomna porucha motility a konvergence. V případě včasného zahájení
léčby za aktivní spoluúčasti dítěte, při používání korekčních brýlí a aplikaci systému
speciálních cvičení, je možné dosáhnout ve většině případů obnovení zrakové ostrosti
a binokulárního vidění do normální nebo normě blízkého stavu (Keblová, Lindáková,
Novák, 2000).
V případě potíží dítěte se provádí vyšetření okulomotoriky, binokulárního vidění
a stereopse. Pohyb oka a jeho zaměření směrem k fixovanému objektu zajišťuje
6 spolupracujících okohybných svalů. Stav okulomotoriky lze vyšetřit orientačně
sledováním předmětu před pacientovým okem monokulárně i binokulárně ve všech
9 pohledových směrech. Na problém v oblasti zrakového vnímání upozorňuje strabismus
i pohledové obrny. Je tedy důležité provedení včasné diagnostiky a případné odeslání
pacienta ke specialistovi. Strabismus v dětském věku může vést k amblyopii, kdy dochází
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k potlačení méně kvalitního vjemu. V důsledku nepoužívání oka se nevyvinou příslušné
nervové spoje a v pozdějším věku (především po 8. roce věku) je lze těžko obnovit.
V dospělosti porucha motility oka nevede k amblyopii, ale k diplopii. Na kvalitě zrakového
vjemu v dospělosti se podílí také funkce dominantního oka, které je upřednostňováno.
V případě, že dojde k výrazné poruše na dominantním oku, nejen, že se naruší binokularita,
ale také stereopse (prostorové vidění). Motilitu a binokulární vidění vyšetřují především
oftalmologové ve strabologické ambulanci a ortoptické sestry na ortoptických přístrojích
(Moravcová, 2004).

2.2.7 Akomodace a konvergence
Akomodace je schopnost oka vidět předměty ostře na různou vzdálenost. Tato funkce
je zajišťována zesílením nebo zeslabením lomivé síly čočky. S ní souvisí konvergence
a zúžení zornic, což je stav, kdy se osy obou očí při pohledu na blízký předmět sbíhají tak,
že paprsek dopadá na obou očích na místo nejostřejšího vidění, žlutou skvrnu (Hamadová,
Květoňová, Nováková, 2007).
Účinnost akomodace ovlivňuje schopnost čočky měnit tvar a sílu ciliárního svalu.
Nejvzdálenější objekt, který je oko schopno vidět v relaxovaném stavu se nachází
v tzv. dalekém bodě (punctum remotum). Nejbližší objekt, který je oko schopno vidět ostře
při maximální akomodaci se nachází v tzv. blízkém bodě (punctum proximum). Vzdálenost
mezi dalekým a blízkým bodem se nazývá akomodační oblast. Lomivost bez akomodace se
označuje jako statická refrakce. Lomivost s přírůstkem vyvolaným akomodací se nazývá
dynamická refrakce (Kraus a kol., 1997).
Rozdíl dynamické a statické refrakce se označuje jako akomodační šíře. Vyjadřuje
největší možný nárůst refrakční síly oka, který je dosažitelný akomodací. Vyjadřuje se
v dioptriích a jeho hodnota se rovná převrácené hodnotě blízkého bodu, která je vyjádřená
v metrech. Velikost akomodační oblasti však není v přímé proporci vůči akomodační šíři.
Akomodaci provází konvergence a zúžení zornice. Konvergence umožňuje při pohledu
na blízké předměty zachovat binokulárně projekci jejich obrazů do foveolární oblasti (místa
nejostřejšího vidění). Kontrakcí zornice je zúžen kužel přicházejících paprsků. Tato
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schopnost zlepšuje podmínky pro vytvoření ostrého sítnicového obrazu. Toto označujeme
jako reflex pohledu na blízko (Kraus a kol., 1997).

2.3 Dílčí části zrakového vnímání a jejich podpora
2.3.1 Vývoj zrakového vnímání
Zrakové vnímání je zdrojem mnoha informací a důležitým prostředkem rychlé
orientace. Dítě se jeho prostřednictvím seznamuje s nejbližším okolím, učí se chápat,
že komplex dílčích vizuálních informací reprezentuje určitý objekt či situaci, učí se
rozpoznávat jejich rozdíly i podobnosti a orientovat se v bližším i vzdálenějším prostoru.
V prvním roce života se zrakové vnímání rozvíjí na základě interakce zrání a učení, pod
vlivem vizuálních podnětů a v závislosti na dozrávání příslušných struktur oka a mozku.
První měsíce života dítěte lze považovat za senzitivní fázi rozvoje zrakové percepce.
V případě, že by dítě nemělo k dispozici dostatek podnětů, zrakové vnímání by zůstalo trvale
omezené. Dítěti zprostředkovává různé podněty především jeho matka. K rozvoji zrakové
percepce napomáhají i postupně se zdokonalující pohybové kompetence, které dítěti
umožňují vidět jednotlivé předměty z různých vzdáleností a úhlů. U dítěte se nejprve rozvíjí
parvocelulární systém, který slouží k rozlišování objektů v prostoru a jako celek odpovídá
na otázku „co“? Později dozrává magnocelulární systém, který zajišťuje rychlé rozlišování
a postřehování a jako celek odpovídá na otázku „kde“? (Vágnerová, 2012)
K tomu, aby mohl kojenec aktivně sledovat objekt, který ho zaujme, je třeba rozvoje
dalších funkcí, jako je diferenciace figury a pozadí a koordinace pohybů očních svalů.
U malých kojenců je možné pozorovat minimum očních pohybů (tzv. sakád). Četnost očních
pohybů narůstá od konce 4. měsíce a významně se zlepšuje do 6. měsíce. Na konci 4. měsíce
již dítě dokáže sledovat předmět, který se pohybuje pouze ve směru ze středu ke straně nebo
opačně. Zatím neumí pohledem přejít tzv. středovou čáru, která leží vertikálně mezi očima
dítěte. Pro rozvoj zrakové percepce je důležitý také pohyb hlavičky. Běžně vidící dítě
pohybuje hlavou na obě strany, aby získalo více zrakových informací. Ve 3. měsíci
dítě sleduje pohyb svých rukou ve střední linii. Mezi 3. až 5. měsícem se zlepší schopnost
sledovat horizontálně se pohybující předmět, jelikož dítě už není omezováno středovou
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čarou. V 6. měsíci dokáže dítě vnímat i vertikální pohyb. V této době je dítě také schopno
pozorovat předměty v pohybu pouze očima a nepotřebuje si pomáhat pohyby hlavy
(Vágnerová, 2012).
Velmi jednoduchý vjem prostoru se začíná vytvářet již od chvíle, kdy dítě dokáže
pozorovat vlastní ruce a odliší je od vzdálenějších předmětů. Lepší odhad prostoru umožňuje
binokulární fúze, která se objevuje na konci 2. měsíce a zdokonaluje se až do konce
3. měsíce. Orientaci v prostoru napomáhá i schopnost sledovat pohyb předmětů a jejich
rozeznávání na různou vzdálenost. S tím souvisí také zlepšování odhadu vzdálenosti
předmětu a jeho dosažitelnosti. Malí kojenci nejprve vnímají jednotlivé zrakové podněty
jako oddělené prvky a teprve později je dovedou zařadit do jednoho celku a chápat je v jejich
vzájemném vztahu. Ve 3 měsících začínají diferencovat objekty jako ohraničené jednotky.
Dokážou je snáze odlišit, pokud se objekty pohybují a tím se oddělují od svého pozadí.
Následnou interpretaci vnímaného ovlivňuje zkušenost, kdy si dítě zafixuje konfigurace
a tvary, které mělo možnost častěji vnímat. Vývoj zrakové percepce probíhá v několika
fázích, pro něž je typické, že dítě zpracovává podněty, které je schopné vizuálně
diferencovat, a proto je zaujmou. Tento postupný rozvoj se projevuje například ve způsobu
vnímání lidského obličeje. Aby byl takový vývoj možný, musí mít dítě dostatek zkušeností
s různými mimickými výrazy a projevy (Vágnerová, 2012).
Dvouleté dítě je schopno identifikovat předmět nebo osobu nezávisle na barvě,
postavení, vzdálenosti nebo dopadu světla. V tomto věku pozná dítě známou osobu
obrácenou k němu čelem, zády a z boku. Také rozezná předměty, i když jsou v různých
polohách. Tato konstantnost vnímání je ve 2. a 3. roce rozvinuta tak dalece, že si dítě může
prohlížet knížku obráceně, aniž by mu to vadilo. Ve 3. roce si však již uvědomuje, že objekty
stojí, proto si předmět obrátí. V předškolním období je pro orientaci a adaptaci dítěte
v okolním světě nejdůležitější rozvíjet vizuální představy, které mají konkrétní obsah.
Geometrické tvary a písmena jsou pro děti v tomto věku zcela abstraktní pojmy. Kolem
3. a 4. roku je dítě schopno některé tvary označit, ale při jejich reprodukci mezi nimi
nerozlišuje. Mezi 4. a 5. rokem dítě začíná používat pestřejší popis abstraktních figur. Již je
schopno vnímat jednotlivé elementy struktury symbolických tvarů, které umí v kresbě
reprodukovat. Tyto elementy však vnímá izolovaně, bez souvislosti. Na obrázcích
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se soustředí především na detaily. U dětí ve věku 7 let již přichází období celostního
uchopení abstraktních figur, ve kterém jsou děti schopné správně reprodukovat větší
množství abstraktních tvarů. Také přiřazování názvu k jednotlivým figurám je
diferencovanější. Co se týče zrakového rozlišování, dítě je nejprve schopno rozlišovat dvě
figury, pokud se mezi sebou liší tvarem. Později dítě dokáže rozlišit figury stejné tvarem
a obrácené vertikálně. Nejobtížnější je rozlišování stejných zrcadlově obrácených tvarů
(Pokorná, 1997).
Marianna Frostigová popsala jednotlivé stupně zrakového vnímání, kdy každý nižší
stupeň je předpokladem pro rozvinutí stupně vyššího. Prvním stupněm je vizuomotorická
funkce, která představuje koordinaci oka a těla, oka a ruky, oka a nohy ve vzájemném
propojení. Druhým stupněm je vnímání figury a pozadí a rozpoznání určitého tvaru
na komplexním pozadí. Třetím stupněm vývoje je konstantní vnímání tvaru, což znamená
rozpoznání daného tvaru nezávisle na jeho velikosti, poloze a barvě. Čtvrtým stupněm je
vnímání polohy předmětu v prostoru a vnímání vzdáleností jednotlivých předmětů ve vztahu
k pozorovateli. Posledním stupněm vývoje zrakového vnímání je vnímání polohy dvou nebo
více předmětů v prostoru vůči sobě navzájem (Pokorná, 1997).
Pro zjištění úrovně zrakového vnímání jsou používány různé druhy testů. Jednou
z metod, která se zaměřuje na hodnocení určité složky zrakové percepce je Edfeldtův
reverzní test. Pomocí tohoto testu je možné zjistit úroveň zrakového vnímání dítěte, jeho
schopnost diferencovat obrácené a otočené tvary, rozlišovat polohu nahoře-dole,
vpravo-vlevo a drobné tvarové rozdíly obrazce. Dále je používán také Modifikovaný
reverzní test pro předškolní děti a Rekogniční test reverzní tendence. Další metodou je
Test diskriminace tvarů. V tomto testu jsou tvary 5 různých typů, které jsou umístěny
do různých poloh (otočené nahoru, dolů, doprava, doleva apod.). Dítě je instruováno, aby
na testovém listu přeškrtalo všechny obrázky jednoho typu, které mu vyšetřující ukáže. Pro
zjištění úrovně zrakového vnímání slouží také Vývojový test zrakového vnímání
M. Frostigové. Test je rozdělen na 5 subtestů, které měří různé dílčí schopnosti:
vizuomotorickou koordinaci, rozlišení figury a pozadí, konstantnost tvaru, polohu v prostoru
a prostorové vztahy. Všechny dílčí schopnosti, které jsou potřeba pro splnění testových
úkolů, jsou důležité i pro školní práci (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).
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2.3.2 Dílčí části zrakového vnímání
V předškolním věku je důležité rozvíjet zrakové vnímání pro získávání, zpracování
a uchopování informací z okolí. Představy v předškolním věku mají konkrétní obsah.
Symboly v tomto věku mají podobu obrázků. Zkreslené a neúplné zrakové vnímání
na úrovni zachycení, zpracování nebo uchování informací, negativně ovlivňuje poznávání
světa a způsob myšlení dítěte. Jeho oslabení v tomto období se odrazí později ve školním
věku do obtížného vnímání abstraktních symbolů. Tyto deficity se promítají do čtení, psaní,
počítání a dalších školních dovedností (Bednářová, Šmardová, 2015).
Mezi dílčí části zrakového vnímání patří vizuomotorika, vnímání figury a pozadí,
zraková diferenciace, prostorové vnímání, pravolevá orientace, zraková symetrie,
zraková analýza a syntéza, oční pohyby a zraková paměť.

Vizuomotorika
Dítě by mělo být schopno koordinace mezi okem a rukou, aby mohlo kreslit a později
psát. Tato dovednost souvisí s rozvojem jemné motoriky, grafomotoriky, zrakové
diferenciace, zrakové analýzy a syntézy i prostorové orientace. Koordinace zraku a rukou
má vliv také na každodenní činnosti, jako je sebeobsluha (Bednářová, Šmardová, 2010).
Úroveň vizuomotoriky lze posoudit na tzv. jednotažných cvicích, kdy je stanoveno,
kudy vede stopa. Při obkreslování musí dítě sledovat linii a také směr vedení čáry. Při
obtahování je třeba sledovat návyky při kreslení a formální provedení kresby, přičemž je
důležitější plynulost než přesnost čáry (Bednářová, Šmardová, 2010).

Vnímání figury a pozadí
Při vnímání zrakových podnětů dochází také k jejich uspořádání. Celek se rozčleňuje
na objekt, který je přednostní (figura) a jeho okolí (pozadí). Jde tedy o schopnost soustředit
se na potřebný zrakový podnět. Např. na obrázku se stromy může být figurou konkrétní
strom a jeho pozadím les. Dle aktuálních potřeb se figura může stát pozadím a jiný prvek
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z pozadí se může stát figurou. Při nevyzrálosti nebo oslabení této dovednosti může docházet
při prohlížení složitějších obrázků s více prvky nebo při čtení textu ke ztížené orientaci
na ploše, k potížím při zaměření pozornosti na jednotlivé prvky a jejich splynutí s pozadím
(Bednářová, Šmardová, 2010).

Zraková diferenciace
Rozlišení detailu a polohy souvisí s konstantností vnímání, což je rozpoznání
předmětu bez závislosti na jeho barvě, velikosti a umístění. Tato dovednost se rozvíjí
v souvislosti s chápáním trvání objektů. Aby dítě při čtení nezaměňovalo písmena, číslice
a jejich pořadí, musí od sebe odlišit detaily, horno-dolní postavení a pravo-levé postavení.
Zpočátku je dítě schopno odlišit především prvek, který je výrazně jiný než ostatní prvky.
Postupně se stává schopnost zrakového vnímání diferencovanější a dítě dokáže postřehnout
i méně výrazné rozdíly. Postupně dítě také vnímá a uvědomuje si i polohu předmětu
v prostoru. Nejdříve je schopno odlišit horno-dolní postavení a později (v předškolním věku)
i pravo-levé postavení. Zároveň je také schopno vnímat písmena i číslice v pořadí, ve kterém
jsou napsány (Bednářová, Šmardová, 2010).
Nevyzrálá zraková diferenciace se může u dítěte v předškolním i školním věku
projevovat tím, že nemá rádo obrázky a pracovní listy s vyhledáváním rozdílů; dále pokud
považuje podobné předměty za shodné; a také při zrcadlení písmen. Oslabení zrakového
rozlišování může mít u dítěte ve školním věku za následek záměny písmen lišících se
detailem (záměny písmen m, n, k, h; záměny číslic 3, 9, 4, 7; záměny operačních znaků
v matematice); obtížné rozlišení horno-dolního postavení (záměny písmen a číslic lišících
se polohou nahoře-dole, například t, j, b, p, 6, 9); obtížné rozlišení pravo-levého postavení
(záměny písmen lišících se polohou vpravo-vlevo, například d, b, 6, 9, zrcadlení velkých
tiskacích písmen, záměny ostatních grafických znaků); pomalejší osvojování písmen a jejich
zapamatování a také pomalejší čtení se zvýšenou chybovostí (Bednářová, Šmardová, 2010).
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Prostorové vnímání
Vnímání prostoru souvisí s vnímáním tělesného schématu. Vzájemně se tyto dvě
dovednosti podílejí na koordinaci pohybů. Důležitou roli při utváření představ o prostoru
hraje motorika, hmat, zrak, sluch a řeč. Vymezení prostoru třemi osami (horno-dolní,
předo-zadní, pravo-levá) napomáhá jeho organizaci. Odhad a zapamatování si vzdálenosti,
porovnávání velikosti objektů, vnímání části a celku, vzájemný poměr velikostí jednotlivých
částí a celků i jejich uspořádání má souvislost rovněž s časovým vnímáním (Bednářová,
Šmardová, 2010).
Oslabené prostorové vnímání v předškolním věku může poznamenat mnoho výkonů
a činností dítěte. Deficit se může odrážet v náročnějším nabývání pohybových dovedností,
může mít vliv na sebeobsluhu, samostatnost a vnáší nejistotu do uspořádávání svého okolí.
Může ovlivňovat také činnosti jako je kreslení, hry se stavebnicemi a mozaikami
(Bednářová, Šmardová, 2015).
V důsledku oslabení prostorového vnímání může docházet ve školním věku
k potížím, jako je obtížná orientace v textu při čtení (sledování textu ve správném směru
zleva doprava, vyhledávání potřebných částí v textu); obtížná orientace v textu při psaní (při
přepisu textu); potíže při psaní (ztížené uvědomování si směru vedení čáry); inverze pořadí
písmen a číslic v textu; potíže v matematice (uspořádávání číselných vzestupných
i sestupných řad, potíže v geometrii); ztížená orientace v mapách a v notových zápisech.
Dále může docházet také k potížím při sportu (při kolektivních hrách i individuálnímu
sportu), v koordinaci pohybů při manipulaci s předměty i při rukodělných činnostech a také
k potížím v sebeobsluze (Bednářová, Šmardová, 2015).

Pravolevá orientace
Nácvik pravolevé orientace patří k nejobtížnějším dovednostem. Je tedy třeba mu
věnovat zvýšenou pozornost. Nevyzrálá pravolevá orientace se ve školním věku může
projevovat tak, že děti zaměňují stranově obrácená písmena (b, d, N, B, C, E), píší stranově
obráceně některé znaky (otazník) a číslice (1, 3). Dále může docházet také k potížím
v matematice, a to především v geometrii, zhoršené orientaci na číselné ose, obtížím při práci
s osovou souměrností atd. Také může docházet k obtížím v zeměpise (orientace na mapě),
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pracovní i výtvarné výchově. Obtíže se vyskytují také v tělesné výchově (pořadová cvičení
a cvičení podle návodu, gymnastická cvičení atd.). V dospělosti má deficit v této oblasti vliv
na orientaci v prostoru a řízení auta. Do oblasti pravolevé a prostorové orientace patří také
nácvik vnímání tělesného schématu (Žáčková, Jucovičová, 2007).

Zraková symetrie
Dle Žáčkové a Jucovičové (2007) je rozlišování podobných a stranově obrácených
tvarů důležitou dovedností pro pozdější diskriminaci písmen. Jedná se o jednu
z nejnáročnějších forem zrakového vnímání. Děti, které mají v této oblasti potíže, zaměňují
tvarově podobná písmena nebo číslice (např. a-o-e, m-n, l-k-h, 3-8) a písmena nebo
číslice stranově obrácené podle roviny vertikální (b-d-p) i horizontální (6-9). Jedná se
o inverze statické. Mohou se však vyskytovat také inverze kinetické, kdy děti zaměňují
a přesmykují pořadí písmen a slabik ve slově nebo číslic v čísle (kus-suk,
lokomotiva-kolomotiva, 24-42).

Zraková analýza a syntéza
Pro předškolní věk je charakteristické vnímání celku. Pro dovednosti čtení, psaní
a počítání je ovšem důležité vnímání celku i jeho jednotlivostí. Vnímání částí totiž sehrává
výraznou roli při odlišení detailů. Také je významné pro tzv. technické myšlení a matematiku
(Bednářová, Šmardová, 2010).
Dle Bednářové a Šmardové (2010) se nevyzrálá zraková analýza a syntéza může
u dítěte v předškolním věku projevovat tím, že nemá zájem o puzzle, složitější skládanky
a o stavebnice. Také může mít potíže s obrázky, které má překreslit nebo dokreslit (při
kreslení určitého objektu si nedokáže uvědomit jeho jednotlivé části). Oslabení zrakové
analýzy a syntézy může mít u dítěte ve školním věku za následek pomalejší osvojování
písmen, jejich zapamatování a častější záměny. Také mohou nastat obtíže v matematice
(aritmetice i geometrii) a později v naukových předmětech (např. při práci s mapou).
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Oční pohyby
Pro dovednosti jako je čtení, psaní a počítání je důležité záměrné vedení očních
pohybů zleva doprava, sledování jednoho řádku po druhém, odshora dolů a uvědomování si
posloupnosti (Bednářová, Šmardová, 2010). Po řádcích se oči pohybují v rychlých skocích
(sakádách). Hlavní funkcí těchto pohybů je zachytit zrakem vnímaný prvek na žlutou skvrnu
sítnice oka. Krátce před sakádou (pohybem oka vpřed, v jejím průběhu a krátce po ní) je
snížena zraková ostrost oka. Mezi jednotlivými sakádami jsou delší pauzy (fixace), při nichž
je zraková ostrost výraznější. Podstatné informace jsou tedy získávány během těchto pauz.
Platí, že čím je čtení vyspělejší, tím méně fixací je třeba. U dětí s dysfunkcemi mohou být
oční pohyby regresivní a chaotické (Žáčková, Jucovičová, 2007).
Při správném levo-pravém vedení očí po řádku a uvědomování si posloupnosti
nedochází k inverzím v pořadí písmen, slabik a číslic. V předškolním věku je třeba učit dítě
pozorovat a řadit obrázky zleva doprava. Před nástupem do školy by se mělo sledovat, jestli
dítě při řazení obrázků postupuje v požadovaném směru. Při provádění grafomotorických
cviků v řadě je třeba sledovat, zda dítě začíná kreslit vlevo. Oslabení vedení očních pohybů
může mít u dítěte ve školním věku za následek obtíže v udržení pozornosti právě čteného
textu, přeskakování nebo opakování řádků v textu, přeskakování částí slov při čtení,
domýšlení slov, inverze v pořadí písmen, pomalejší a namáhavější čtení (Bednářová,
Šmardová, 2010).

Zraková paměť
Přesnost a zapamatování si objektů vnímaných zrakem ve školním věku významně
ovlivňuje proces učení. Umožňuje si správně zapamatovat a vybavovat písmena a číslice.
Oslabení zrakové paměti může mít u dítěte ve školním věku za následek obtíže
v zapamatování si a vybavení tvarů písmen i jejich rozpoznání a dále může způsobovat
obecně obtíže při učení (Bednářová, Šmardová, 2010). Dle Žáčkové a Jucovičové (2007)
tato schopnost napomáhá také tomu, že si dítě dokáže vybavit z paměti, co bylo napsáno
v sešitě, v učebnici, který obrázek doprovázel text, co bylo zvýrazněno a pomocí těchto
asociací si dokáže vybavit i zbývající vědomosti.
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2.3.3 Podpora rozvoje zrakového vnímání
V rámci vzdělávání dítěte je možné zařadit do výuky cvičení zrakové percepce. Toto
cvičení je vhodné pro žáky, kteří mají problémy se zrakovou percepcí (např. problémy
ve zrakové analýze a syntéze, zrakové diferenciaci, rozlišování figury a pozadí) a také pro
žáky, kterým v důsledku těžkého zrakového postižení chybí nebo mají omezené až zkreslené
zrakové vjemy. Posilování zrakové percepce je možné zařadit jako podpůrné opatření u žáků
se zrakovým postižením, je-li zrakové vnímání oslabeno vzhledem ke zrakové vadě, nebo
u binokulárních vad k posílení. K tomu se využívají zraková cvičení zaměřená na rozvoj
zrakového vnímání, zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti,
rozlišování figury a pozadí, očních pohybů, zrakové pozornosti, pravolevé orientace,
vnímání

časového

sledu

a

zrakové

reedukace

při

poruchách

binokulárního

vidění – pleoptická cvičení. Posilování zrakové percepce pomáhá vytvořit si co nejpřesnější
představu o okolním prostředí, učit se vnímat zrakem, vizualizovat, jednat. U žáků
s poruchou binokulárního vidění pomáhá také k posilování zrakové funkce oslabeného oka.
Dále je cvičení nápomocné pro úspěšné vzdělávání a je předpokladem dovedností
čtenářských, písemných a početních (Janková a kol., 2015).
Při aplikaci tohoto opatření je třeba klást důraz na znalost možností a schopností žáka
a na multisenzorický přístup. Dále je třeba vědět, jak se zrakové postižení promítá
do vzdělávání. Je třeba dát pozor na určitá rizika jako je podnětová a zkušenostní deprivace;
nedostatek motivace k posilování učení, vytrvalosti a zájmu; zvýšenou únavu a ztrátu
koncentrace; špatný odhad míry zátěže, přehnané nároky, psychickou a fyzickou nepohodu;
nedostatečné rodinné zázemí; nerespektování speciálních vzdělávacích potřeb, neseznámení
se se specifiky postižení žáka a na velký počet žáků ve třídě (Janková a kol., 2015).
V katalogu podpůrných opatření se tato opatření rozdělují dle stupňů, ve kterém
jsou zařazeni žáci. Do prvního stupně patří žáci s oslabením v oblasti zrakového vnímání
nejčastěji v důsledku poruchy binokulárního vidění, žáci s refrakčními vadami
(krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) takového stupně, že je možné je korigovat
brýlemi a žáci s nezávažnými poruchami barvocitu, které významným způsobem neovlivňují
vzdělávací proces. Do druhého stupně patří žáci, jejichž onemocnění, které vede
ke zhoršení zrakových funkcí, trvá déle než šest měsíců. V této skupině jsou také děti
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předškolního věku, které intenzivně rozcvičují amblyopii. Dále jsou v této skupině
na přechodnou dobu žáci, kteří úrazem nebo akutním onemocněním přišli o jedno oko a žáci
se zrakovými funkcemi v pásmu slabozrakosti dobře kompenzovaní, tj. vybavení vhodnými
rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, které používají. Do třetího stupně patří žáci
s přetrvávající poruchou binokulárního vidění s přidruženou vývojovou poruchou, kteří mají
výrazně zhoršené zrakové vnímání, žáci se zrakovými funkcemi v pásmu slabozrakosti
dobře kompenzovaní, jejichž zraková vada má však progredující charakter. Dále sem patří
žáci se souběžným dalším postižením, kdy jsou obě lehká, nebo jedno je lehké a druhé
středně těžké. V této skupině jsou také žáci s aktuálními zrakovými funkcemi v pásmu těžké
slabozrakosti dobře kompenzovaní. Do čtvrtého stupně patří žáci se zrakovými funkcemi
v pásmu zbytků zraku, až nevidomosti, žáci těžce slabozrací s přidruženou vývojovou
poruchou a žáci se souběžným dalším postižením, z nichž jsou obě středně těžká, nebo jedno
postižení je těžké a druhé středně těžké. V pátém stupni podpory jsou žáci, u nichž selhala
podpůrná opatření předchozího stupně. Jsou to žáci s potřebou nejvyšší míry podpůrných
opatření, žáci s těžkou vadou zraku na úrovni praktické nevidomosti a nevidomosti,
případně se souběžným dalším těžkým postižením (Janková a kol., 2015).
V prvním stupni podpory v mateřské i základní škole se posilování zrakové percepce
provádí především v rámci domácí přípravy. Ve druhém stupni podpory se posilování
zrakové percepce v mateřské škole zařazuje, pokud má dítě okluzi. Při okluzní terapii
se provádějí zrakové činnosti při práci do blízka: různé pracovní listy na doplňování,
spojování, obkreslování, překreslování, puzzle, mozaiky, vypichování obrázků, navlékání
korálků, třídění různých drobných předmětů. Při práci s knihou, obrázkem, časopisem
se doporučuje vyhledávání detailů, rozdílů a doplňování do obrázku. Ve druhém stupni
podpory na základní škole se posilování zrakové percepce realizuje jak v rámci domácí
přípravy, tak během vyučování. Do výuky se zařazuje cvičení a práce s pracovními listy
zaměřenými na posilování zrakové percepce. Ve třetím stupni podpory v mateřské
i na základní škole je nutné zjistit, na jaké úrovni je žák v oblasti zrakové percepce
a na základě toho je třeba vytvořit plán individuálního zrakového rozvíjení. Konkrétní obsah
cvičení zrakového rozvoje se odvíjí od úbytku zrakových funkcí. Pro cvičení je třeba mít
materiály přizpůsobené zrakovému vnímání s ohledem na zrakové možnosti žáka (zvětšené
texty, obrazový materiál, využívání kontrastu, širších linek, sklopné desky a protiskluzové
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podložky). U této skupiny žáků je třeba zapojit multisenzorický přístup při příjmu informací
a využívat kompenzační metody a pomůcky. Ve čtvrtém stupni podpory v mateřské škole
platí třetí stupeň, a pokud je to možné, dítě by mělo pracovat se spolužáky. Ve čtvrtém
stupni podpory na základní škole žák také využívá opatření určené pro třetí stupeň, dále
však používá kompenzační metody, ve třídě pracuje pod vedením asistenta pedagoga,
a pokud je to možné, je vzděláván společně se spolužáky. V pátém stupni podpory
v mateřské i na základní škole pracuje žák většinou individuálně za přítomnosti asistenta
pedagoga. Činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení kompenzačních smyslů. Pedagog využívá
kompenzační pomůcky a učivo je redukováno na základní (Janková a kol., 2015).

33

3

Test In-Sight

3.1 Popis testu
Test In-Sight pochází z Nizozemska, z královské národní nadace Visio, která
se věnuje vzdělávání osob se zrakovým postižením. Tento test slouží k posouzení zrakového
fungování u dětí se zrakovým postižením a ke screeningu vyšších zrakových dovedností
ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Test In-Sight vyvinula speciální pedagožka Ida
Ekkens ve spolupráci se speciální pedagožkou Els Vervaart a je založen na dlouholetých
praktických zkušenostech s hodnocením a trénováním dětí se zrakovým postižením. Tento
test byl navržen, protože většina jiných dostupných diagnostických nástrojů byla vhodná
spíše pro děti se zbytky zraku a nikoli pro děti s lehčím zrakovým postižením
(Vervaart, 2005, Vervaart, 2006). Dle Ekkens (2001a) je test In-Sight standardizovanou
metodou.
Tento test je určen pro děti se zrakovým postižením ve věku od 6 do 12 let, které mají
běžné vzdělávací schopnosti. Není vhodný pro děti diagnostikované jako funkčně nevidomé.
Ačkoli byl test vyvinut pro děti se zrakovým postižením, je ověřeno, že je vhodný i pro děti,
které nemají oční vadu, ale mají problém se zrakovou percepcí kvůli centrálnímu postižení
zraku (CVI). Test In-Sight byl vyvinut pro práci speciálních pedagogů, učitelů, psychologů
a ergoterapeutů (Vervaart, 2005, Vervaart, 2006).
In-Sight je nástroj, který posuzuje vizuální fungování u dětí se zrakovým postižením.
Položky v tomto testu souvisejí se vzdělávacími úlohami, ve kterých jsou kladeny poměrně
vysoké požadavky na vizuální fungování (Vervaart, 2006).
Cíle testu jsou následující: Prvním cílem je posouzení toho, jak může dítě pracovat
se svou zrakovou vadou. Mnoho dětí je totiž schopno svůj zrak využívat lépe, než je
očekáváno. Dále je díky testu In-Sight možné zjistit, co dítě se svou diagnózou není schopné
provádět nebo z důvodu progresivního onemocnění již nedovede dělat to, co dělalo dříve.
Test nabízí také možnost systematického sledování vývoje vizuálního fungování během
několika let (Vervaart, 2005).
In-Sight je rozvržen do tří věkových skupin rozdělených dle barev. Červená verze je
určena pro děti od 6 do 8 let, bílá verze je určena dětem od 8 do 10 let a modrá verze
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je určena dětem od 10 do 12 let. Test In-Sight je strukturován do 12 kategorií: strategie
zrakového vnímání, barva a kontrast, vnímání detailu, vizuální rozlišování, třetí
a druhá dimenze, kompletizace, vztah mezi částí a celkem, vizuálně-prostorové
vnímání, vnímání symetrie, vizuálně-motorické dovednosti, vnímání figury a pozadí,
interpretace obrázku.
Základním předpokladem dobré strategie zrakového vnímání je schopnost udržovat
zrakovou pozornost v určitém časovém období. Některé děti, které dosud nebyly zvyklé
využívat svůj zrak tímto způsobem, toho mohou být schopné jen po dobu několika minut.
Prodloužení doby trvání zrakové pozornosti by mohlo být jedním z cílů zrakového výcviku
dítěte. Strategie zrakového vnímání je spoluurčována osobnostními rysy dítěte (motivace,
zvědavost), psychologickými faktory (strach, odpor) a fyzickým omezením (nedostatečná
rovnováha hlavy). Tato kategorii je zaměřena na zrakové snímání (skenování) a přesouvání
pohledu. Schopnost dítěte lokalizovat podnět v různých pozicích je velmi důležitá pro
adekvátní strategii zrakového vnímání. Dále musí být dítě schopno sledovat pohybující se
podnět v různých směrech a všímat si, kdy podnět zmizí ze zorného pole. Důležitá je také
schopnost vizuálního uvolnění podnětu (Ekkens, 2001a).
Zmenšené zorné pole a velmi krátká pozorovací vzdálenost komplikuje lokalizaci
podnětů z důvodu nedostatku přehledu na ploše. Následkem toho mohou vznikat problémy
při pohledu z jednoho místa na druhé. Kvůli tomu děti někdy minou vizuální informace,
které by mohly být schopné vidět. Zvětšování pracovních listů může být v některých
případech užitečné (např. u dětí s těžkou myopií), ale není vhodné pro všechny (např. u dětí
s výpadky zorného pole). Některé děti při těchto typech úkolů naklánějí hlavu, jelikož
si kompenzují např. nystagmus nebo výpadky zorného pole (Ekkens, 2001a).
Další kategorií v testu je barva a kontrast. Vnímání barev je komplexní funkcí
vizuálního systému. Čípky v sítnici, které umožňují vnímání barev, jsou citlivé na červenou,
zelenou a modrou barvu. Pro většinu dětí se zrakovým postižením ovšem bývá nejsnadnější
vnímání žluté a černé barvy. Malé děti se nejprve naučí pojmenovat a rozlišovat primární
barvy: žlutou, červenou a modrou. Poznávání zelené barvy přichází později, protože zelená
barva je vnímána jako barevná směs žluté a modré. Po poranění mozku ve vyšším věku
se mohou vyskytnout komplikace s vnímáním jedné či více barev, postupem času však může
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dojít k částečnému nebo úplnému obnovení. Vnímání barev může být proměnlivé
v závislosti na okolnostech, jako je denní doba, světlo nebo stádium progresivní choroby.
Důležitá je také velikost stimulu, pozadí a kombinace barev. Kompletně barvoslepé děti
se vyhýbají světlu, což by mělo být respektováno při vyučování ve škole. Při upravení
prostředí pro daného žáka je potřeba si všímat pozice a barvy stolu, osvětlení atd.
(Ekkens, 2001a).
Děti, které v důsledku progresivní choroby ztrácejí zrak, vnímají jako poslední barvy
červenou a žlutou. Mnohé děti se zrakovým postižením mají problémy s rozlišováním modré
a zelené barvy. V některých případech však dítě o barvách nemusí vědět, protože s nimi
nikdy nepřicházelo do kontaktu, ovšem může mít předpoklady k tomu naučit se je vnímat
a pojmenovat. Pokud má dítě narušené vnímání barev, může být zhoršena také citlivost
na kontrast. Vzhledem k tomu mohou být obrysy tvarů méně viditelné, což ovlivňuje jejich
vnímání. V případě úplné barvoslepoty může být schopnost vnímání detailu velmi snížena.
Ačkoli vysoký kontrast vyhovuje většině dětem se zrakovým postižením, některým dětem,
kterým jsou nepříjemné jasné barvy, toto nevyhovuje. Kromě toho může příliš mnoho barev
odvracet pozornost a vést k nedostatečnému vnímání příslušných vizuálních informací. To
je důvodem, proč některé děti dávají přednost obrácenému kontrastu, např. bílé tvary nebo
písmena na tmavém pozadí (Ekkens, 2001a).
Vnímání detailu je velmi důležitou dovedností pro vizuálně-prostorové úkoly
a interpretaci obrazů. Vnímání malých detailů úzce souvisí se zrakovou ostrostí
a pozorovací vzdáleností. Nestačí, pokud si dítě detailu pouze všimne, je třeba mu také
poskytnout určitou souvislost. Některé detaily totiž mohou mít jiný význam, než by mohlo
být na první pohled zřejmé. Tato kategorie zahrnuje rovněž různé situace, ve kterých jsou
detaily vnímány. Například: na velké ploše, obklopeny jinými detaily, uvnitř nebo vně tvaru
apod. Na vnímání detailu má velký vliv zraková zkušenost, zraková pozornost, vnímání
barev, citlivost na kontrast, ztráta zorného pole, degenerace zrakového nervu, nystagmus
a také zákal čočky. U dětí s progresivním onemocněním může pokles vnímání detailů
naznačovat zhoršení zraku (Ekkens, 2001a).
Dle Ekkens (2001a) vnímání detailu apeluje z velké části na analytický přístup řešení
vizuálního úkolu. To ovšem neznamená, že sledování celku není důležité. Sledování celku
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je však pro mnohé děti se zrakovým postižením velmi obtížné až nemožné. Tato situace
může nastat v případě, pokud je zorné pole příliš malé nebo potřebná vzdálenost pro
prohlížení příliš krátká. Pokud chybí celkový přehled, je třeba se zaměřit na formování
zrakové syntézy, která je často nedoceňovaná především při prohlížení zobrazených obrazů.
Jiným výrazným problémem je chybění detailů (např. kvůli překrývání jednoho tvaru
druhým nebo změněným úhlem pohledu). V takovém případě je nutné, aby dítě mělo
dostatečnou zkušenost se sledováním, která by vyplňovala chybějící vizuální informace
z paměti (vizuální databáze).
Kategorie vizuální rozlišování také zahrnuje schopnost vnímání detailu. Kognitivní
aspekt vizuální diskriminace je však větší než při pouhém vnímání detailů, zejména pokud
jde o diskriminační úkoly, které jsou složitější než jednoduché vizuální úkoly. Součástí této
kategorie jsou různé situace, ve kterých dítě musí reagovat na úkoly zahrnující vizuální
rozlišování. Je zde vyžadováno proměnlivé posouvání pohledu, jelikož má dítě za úkol
porovnávat jednotlivé detaily mezi sebou. To je schopnost zacílit pohled z jednoho podnětu
na druhý. Tato dovednost může způsobovat obtíže dětem s nystagmem. Také pro děti
se zúženým zorným polem je složité vyhledat požadované detaily. Tyto děti také často kvůli
nedostatku přehledu na ploše neví, kde je umístěna daná vizuální informace (Ekkens, 2001a).
Následnou kategorií je třetí a druhá dimenze. Často se předpokládá, že děti dokáží
zpracovat zobrazené obrázky na ploše. Nicméně tato schopnost je komplikovanější, než je
předpokládáno. Nejprve musí dítě zobrazený předmět rozpoznat. Dítě tedy musí znát
význam tohoto předmětu. Zpočátku by měl být objekt zobrazen způsobem, který je dítěti
znám. Objekt by měl mít na obrázku stejné proporce i charakteristiky jako reálný objekt.
Velké objekty zobrazené na malých obrázcích se rozpoznávají složitěji. Dítěti musí být
známa rovněž rotace a úhel pohledu. Objekt by tedy neměl být otočený nebo umístěný
za jiným objektem. Důležité je také dbát na rušivost pozadí obrázku, na kterém je umístěn
objekt. Pokud je pozadí příliš rušivé nebo pokud je zde mnoho rušivých tvarů, může být
složitější rozpoznat objekt na obrázku, vzhledem k tomu, že vizuální systém bude nejprve
považovat tyto informace za irelevantní. Barvy také ovlivňují přechod ze třetí do druhé
dimenze. Barva objektu nebo scény může podpořit nebo zkomplikovat interpretaci objektu
nebo scény. Pro mnoho dětí s těžším zrakovým postižením je tato dovednost velmi náročná.
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Ve výuce je tedy důležité poskytovat obrázkům správnou perspektivu a nepodceňovat
složitost této funkce (Ekkens, 2001a).
Pojem kompletizace (v odborném anglickém jazyce closure) označuje schopnost
mozku doplnit nekompletní vizuální informaci. Tento proces je vázán s kognicí, která bývá
vyšetřována speciálními pedagogy a psychology. Nicméně tuto dovednost mozku zahrnuje
i test In-Sight. Obzvláště proto, že obsah slov neznamená zcela to samé pro děti se zrakovým
postižením jako pro děti bez něj. Důvodem této skutečnosti není pouze kognice, ale také
zraková zkušenost a vizuální databáze, které jsou důležitými aspekty zpracování
a interpretace nekompletní vizuální informace. Rovněž je možné, že nabízená vizuální
informace je ve skutečnosti kompletní, ale vzhledem ke zrakovému postižení nemůže být
viděna jako celek (Ekkens, 2001a).
Dle Ekkens (2001a) je mnoho dětí se zrakovým postižením oproti dětem bez
zrakového postižení častěji konfrontováno s nekompletními vizuálními informacemi,
kterým musí přiřazovat smysl. Je tedy možné, že děti se zrakovým postižením si v této
kategorii mohou vést lépe než děti bez zrakového postižení vzhledem k předchozím
zkušenostem v této oblasti. Může se stát, že stejná nekompletní vizuální informace může být
interpretována v různých souvislostech. Tento fakt by měl být brán v potaz při testování.
Úlohy v jiných testech, které ověřují tuto dovednost, jsou sestaveny pouze z černých linií.
Ne všechny děti se zrakovým postižením jsou ovšem schopné pracovat s tímto typem úloh.
Je tedy důležité, aby se děti se zrakovým postižením setkávaly s nekompletní vizuální
informací, se kterou budou pracovat i ve výuce. Pokud jsou děti schopné dokreslit
nekompletní vizuální informaci, může být tato schopnost využita pro zvyšující rychlost
prohlížení. Kompletizace vyžaduje spojení toho, co dítě zná a co vidí.
Následující kategorií v testu je vztah mezi částí a celkem. Zdá se samozřejmé, že
děti rozumí tomu, že se velké celky skládají z částí a že části tvoří celek. Je ovšem důležité,
aby se děti naučily dívat na obraz analytickým způsobem, což znamená, že obraz je rozdělen
do částí. Další stěžejní dovednost, která by neměla být podceňována, je zraková syntéza.
Například při skládání puzzle si dítě musí představit kompletní obrázek. Dítě musí určit,
který z kousků puzzle se shoduje s obrázkem a který kousek patří do celku. Dále je důležité
vzít v úvahu prostorovou složku, protože element nemusí být jen správně umístěn, ale také
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musí být správně natočen, aby zapadl do celku. Proto souvisí se zrakovou percepcí také
motorické dovednosti (Ekkens, 2001a).
Pokud má dítě problémy ve vztahu mezi částí a celkem, je potřeba zjistit, proč
se daný problém vyskytuje. V případě skládání puzzle může být tato úloha pro dané dítě
příliš složitá. Dále může mít dítě problémy s posouváním pohledu mezi předlohou a puzzle.
Také je třeba zajistit, aby byly obrysy tvarů dostatečně jasné. Pro dítě je ovšem důležité, aby
se naučilo nejen dovednosti vizuální syntézy, která je založena na analytickém přístupu
k úkolům, ale i celkovému přehledu, který umožňuje rychlé poznání. Zraková analýza
a syntéza ovšem nejsou jediné nezbytné aspekty percepce vztahu mezi částí a celkem. Také
kognice hraje důležitou roli v procesu, kdy dítě poznává, jaké části patří k sobě (Ekkens,
2001a).
Vizuálně-prostorové vnímání je jedním z důležitých aspektů vizuální percepce
ve vzdělání. Tento úkol zahrnuje manipulaci s předměty a mentální rotaci. Dítě musí být
schopno poznat tvar v různém natočení. U všech dětí není tato dovednost na stejné úrovni.
To platí jak pro děti se zrakovým postižením, tak pro děti bez něj. Tato schopnost závisí
na zrakových zkušenostech, kognitivních dovednostech a jejich kapacitě. Děti se zrakovým
postižením nemají takovou možnost seznámit se s různými složkami vizuálně-prostorového
vnímání jako děti bez zrakového postižení. Také zabere více času trénovat tuto dovednost
kvůli problémům jako je nedostatek přehledu na ploše, vnímání obrysu nebo
vizuálně-motorické problémy. Z tohoto důvodu je důležité zvážit obecné faktory vizuálního
fungování, pokud je testováno dítě, které je v této oblasti pozadu oproti výkonům svých
vrstevníků. Také u dětí, které nemají zrakové postižení, ale mají dysfunkci v kooperaci
mozkových hemisfér, se mohou vyskytovat obtíže ve vizuálně-prostorovém vnímání. Patří
sem rovněž děti, které mají nelingvistické poruchy učení. Zvláštní skupinou jsou děti, které
získaly zrakové postižení v průběhu života v důsledku úrazu nebo onemocnění. U těchto dětí
se také často objevují problémy ve vizuálně-prostorovém vnímání, které vyplývají
z poškození mozku. Ve spolupráci s neuropsychology mohou být části testu In-Sight použity
v rámci další diagnostiky, během výcviku nebo také během procesu zotavování dítěte. Také
děti s poruchou pozornosti vyžadují při testu zvláštní zacházení. Vzhledem k této poruše
je možné, že si děti nevšimnou určitých detailů (Ekkens, 2001a).
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Vnímání symetrie se vztahuje k vizuálně-prostorovému vnímání. Také jako
v předchozí kategorii i zde hraje kognice důležitou roli. Senzomotorické zkušenosti se svým
vlastním tělem jsou základem pro vnímání symetrie. Dítě si uvědomuje, že u tvaru existují
dvě strany a směr z centra. Tato zkušenost je podstatou psaní bez zrcadlení tvarů a figur.
Schopnost vnímat, interpretovat a odlišit detaily je předpokladem pro vnímání symetrie.
Tyto detaily jsou umístěny na levé nebo pravé straně vertikální linie nebo nad a pod
horizontální linií. Obtíže ve vnímání symetrie narůstají se zvyšujícím se počtem detailů.
Navíc by měly být brány v úvahu volné prostory mezi detaily a způsob, ve kterém jsou tyto
detaily umístěny ve vztahu k ostatním potřebám. Také je důležité správně odhadnout
vzdálenost mezi detaily a osou. Všechny tyto skutečnosti mohou být problematické pro děti
s výpadky zorného pole nebo s velmi krátkou pozorovací vzdáleností, především pokud
pracují s velkými tvary na ploše o velikosti listu A4 nebo větší (Ekkens, 2001a).
Vnímání symetrie není ovlivňováno pouze percepcí detailů a zrakovou diferenciací,
správné vnímání linie a řádku je také velmi důležité. V tomto případě by mohla být
nakreslena imaginární linie z centrální osy a porovnána s odpovídající linií na druhé straně
dané osy. V některých položkách z této kategorie vnímání linie úzce souvisí s vnímáním
tvarů. Je třeba, aby dítě znalo význam termínů obráceně a vzhůru nohama. Další základní
dovedností, která je vyžadována pro vnímání symetrie, je rozpoznání rozdílů ve směru. Pro
dítě je jednodušší interpretovat obrázek, který dokáže pojmenovat než ten, který pojmenovat
nedokáže (Ekkens, 2001a).
Vizuálně-motorické dovednosti jsou velmi důležitým aspektem ve vzdělávání dětí
se zrakovým postižením. Je zde nepřetržitá interakce mezi tím, co oko vidí a motorickou
odpovědí, která následuje. V případě dětí se zrakovým postižením bývá problémem, že oko
vidí jiný obraz, než který je běžně vnímán. Tento fakt ovlivňuje motorickou odpověď. Pokud
se podnět nachází na určitém místě (např. hrnek na stole), je tato odpověď relativně
jednoduchá. Obtížnější ovšem je, pokud se podnět pohybuje (hračka autíčka) nebo se mění
(psaní písmen). Navíc změna způsobená motorickou odpovědí mění zrakové stimuly
(Ekkens, 2001a).
Dle Ekkens (2001a) se u dětí se zrakovým postižením vyskytuje několik
následujících faktorů, které mohou ovlivňovat vizuálně-motorické dovednosti. Z důvodu
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poškození oka může být přímá linie vnímána jako zahnutá. Podnět může být také vnímán
na jiném místě, než se skutečně vyskytuje. Fixace podnětu v tomto případě často vyžaduje
výraznou snahu, motorická odpověď proto může být opožděna. Dále bývá pro děti náročné
být na začátku i na konci úlohy na správném místě. Směr linie (horizontální, vertikální,
diagonální) nemusí být vždy správně interpretován. Linie, povrchy, sekvence a konstrukce
také nelze často na první pohled interpretovat. Rovněž prostor a vzdálenost není možné vždy
správně odhadnout. Většinu času je zraková informace roztříštěná a výklad významu
je nedostatečný. Tuto dovednost komplikuje také zkřížená lateralita. Během těchto aktivit
musí dítě posouvat pohled a měnit pozorovací vzdálenost a simultánně se dívat na více míst
najednou. Dítě s tímto deficitem proto musí v dovednosti vynaložit značné úsilí.
Percepci figury nebo tvaru určuje také jeho pozadí. Aby byla umožněna percepce
tvaru na rušivém pozadí, zrakový systém vybírá zrakové informace, které jsou a nejsou
relevantní. Je zde několik komplikujících faktorů jako je barva v kombinaci s černou a bílou
nebo snížená percepce detailů kvůli rušivým zrakovým elementům. Toto platí hlavně pro
ploché povrchy, ačkoli vnímání figury a pozadí může hrát roli také v prostoru (např. příbory
na vzorovaném ubruse). Dokonce i pruhovaný svetr nebo vzorované záclony mohou
znesnadnit vizuální fungování. Většina testových materiálů používaných psychology
a speciálními pedagogy posuzuje vnímání figury-pozadí prezentováním obrázků, na kterých
jsou černé propletené linie (Ekkens, 2001a).
V této dovednosti souvisí stupeň obtížnosti také s kognicí. Pozadí, na kterém je
podnět prezentován, může zmást dítě v takovém rozsahu, že bude interpretace obtížná. Velké
množství vizuálních informací, kterými je podnět obklopen, je často nepříznivé (např. balicí
papíry s opakujícími se vzory nebo příliš přeplněná informační tabule). Barva pozadí je také
důležitým rozhodujícím faktorem. Světlá barva může některým dětem způsobovat
problémy. Zvláště děti s poškozením mozku (vrozeným i získaným) mohou mít potíže
s vnímáním figury a pozadí. Zrakové zkušenosti hrají značnou roli ve vnímání figury
a pozadí u dětí se zrakovým postižením. Pokud je umístěno blízko sebe mnoho podnětů
(např. písmen), ovlivňuje to jejich percepci. Tento jev se nazývá nahloučení (v odborné
zahraniční terminologii crowding) a je vnímán jako zvláštní složka vnímání figury a pozadí.
V tomto případě některé děti se zrakovým postižením již nejsou schopny vidět tyto složky
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odděleně, protože je vložených příliš mnoho podnětů k zobrazení. To může způsobovat
problémy při čtení, ale také při vnímání blízko umístěných detailů v určitém obrysu
(např. oči, nos a ústa na zobrazeném obrázku). Je také možné, že se detaily chovají v rámci
daného obrysu jako vizuálně rušivé. Kvůli tomu může být interpretace těchto obrysů
složitější (např. řeky na geografické mapě). Interpretace figury a pozadí zahrnuje kontinuální
interakci mezi vizuálními aspekty, které musí být integrovány zrakovým systémem
simultánně. Je také důležité brát tyto požadavky v potaz při výběru kurikula, které
je používáno ve vzdělávání dětí se zrakovým postižením (Ekkens, 2001a).
Kategorie interpretace obrázku se týká simultánní percepce. To znamená, že dítě
musí být schopné interpretovat více vizuálních komponentů současně. Rovněž je v této
kategorii velmi důležitá kognice, zraková zkušenost a vnímání okolního světa. Poškození
zraku může zkomplikovat interpretaci obrázků, například kvůli výpadkům zorného pole,
zhoršené zrakové percepci nebo příliš krátké pozorovací vzdálenosti. Na většině obrázků
jsou používány perspektivní principy. Některé zrakové informace mohou být viděny pouze
částečně, protože jsou překrývány jinými zrakovými informacemi. Pojmy jako je blízko
nebo daleko mohou být identifikovány jako větší a menší. Dále vizuální informace nahoře
může být vnímána, že je ve větší vzdálenosti než vizuální informace ve spodu. Také barva
obrázku může být jiná, než dítě očekává. Pro dovednost interpretace obrázků je nezbytné,
aby byly dítěti tyto principy vysvětleny. Mnoho dětí se zrakovým postižením může mít
narušené vnímání hloubky. Pro spoustu dětí se zrakovým postižením není možné, aby měly
přehled v ploše, na které je umístěn obrázek, obzvlášť když je větší než list o velikosti A4.
Je to zejména v důsledku krátké pozorovací vzdálenosti, která se vyskytuje u mnoha dětí
se zrakovým postižením. Tyto děti se musí spoléhat na posloupnost vizuálních dojmů.
Schopnost vizuální syntézy je pro ně z tohoto důvodu náročná. Analyzovat obrázek také není
jednoduché, jelikož tyto děti nemohou vnímat malé detaily nebo jsou omezovány sníženou
kontrastní senzitivitou. Navíc některé děti jsou rušené velkým množstvím vizuálních
informací, které se mohou vyskytovat na složitém obrázku. Díky schopnostem mozku
je možné doplnit, co chybí na znázorněných obrázcích nebo fotkách, aby dítě pochopilo,
co obrázek reprezentuje (Ekkens, 2001a).

42

Děti s velmi malým rozsahem zorného pole obvykle rády pracují s menšími obrázky,
které přesně odpovídají rozsahu jejich zorného pole. Pro tyto děti obvykle není potřeba
zvětšovat obrázek. Navíc malé obrázky jsou vhodné pro děti, které používají při práci
optické pomůcky. Některé děti mají potíže také s nalezením referenčního bodu. To je bod
na ploše, podle kterého se dítě orientuje. Interpretace obrázků je složitá a často podceňovaná
dovednost, ale má velký význam ve světě, který je stále více vizuální (Ekkens, 2001a).
Některé kategorie mají více položek než jiné, protože jsou ve větší míře relevantní
pro vzdělávací proces. Těmito kategoriemi jsou vizuální diskriminace a vizuálně-prostorové
vnímání. Kromě toho byla věnována velká pozornost vnímání detailů nejen v dané kategorii,
ale také jako součást ostatních kategorií. Je to z toho důvodu, že vnímání detailů má velký
význam pro mnoho úkolů efektivního vizuálního fungování (Ekkens, Vervaart, 2002).
Zraková

paměť

není

samostatnou

kategorií,

ale

týká

se

ostatních

kategorií

testu In-Sight (Ekkens, 2001a).
Dále bylo vybráno šest faktorů, které se často vyskytují u dětí se zrakovým
postižením. Těmito faktory jsou: ztráta zorného pole, snížená citlivost na kontrast,
narušené vnímání barev, potíže při fixaci, snížené vnímání detailů a krátká pozorovací
vzdálenost. Každá položka je označena v testu určitým symbolem. Pokud dítě zvládne
položky s daným faktorem, může být předpokládáno, že dokáže tento nedostatek
kompenzovat. Například: dítě dokáže navzdory hypermetropii pojmenovat předměty
z krátké pozorovací vzdálenosti nebo navzdory snížené citlivosti na kontrast zvládne najít
jemné rozdíly v určité barvě nebo v odstínech šedé (Ekkens, 2005).
Pomocí analyzování úspěchů dítěte je možné efektivněji přistupovat k vizuálnímu
výcviku a také poradit pedagogům, s jakými problémy se může dítě potýkat. Popisy úkolů
v testu mohou být použity jako návod k výběru výukových materiálů. Vedle hodnocení dětí
je cílem testu také zvýšení znalostí o komplexní vizuální funkci obecně. Z tohoto důvodu
obsahuje každá položka krátké vysvětlení, proč je důležitá pro účely výuky (Ekkens,
Vervaart, 2002).
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3.2 Studie k testu In-Sight
Studie k testu In-Sight jsou těžko dohledatelné a není jich u nás mnoho. V roce 2005
byla zahájena dvouletá studie, která měla za úkol shromáždit informace, které se týkají
psychometrických kvalit testu In-Sight. Pro testování byly zformovány dvě skupiny dětí:
160 dětí se zrakovým postižením a 80 dětí bez zrakového postižení. Účastníky byly děti
na nizozemských základních školách ve věku od 5 do 12 let bez dalšího postižení. Výzkum
byl prováděn ve spolupráci s Univerzitou Utrecht, Univerzitou Radboud Nijmegen
a institucemi pro osoby se zrakovým postižením v Nizozemsku. Ve výzkumu byly
ověřovány následující psychometrické kvality: reliabilita, validita obsahu, validita
konstruktu a validita kritérií. Každý aspekt obsahoval jednu nebo více výzkumných otázek
(Vervaart, 2006).
Ve výzkumu se zjišťovalo, jaká je odchylka položky, obtížnost položky a zda je
správné hodnocení položek v testu. Položky testu In-Sight byly rozděleny podle barev do tří
věkových skupin (červená, bílá a modrá). Obtížnost položky byla uvedena, aby bylo možné
odhadnout, zda je položka umístěna do správné věkové skupiny a zda se každá položka
dostatečně odlišuje. Dále se zjišťovalo, jaká je vnitřní soudržnost položek ve dvanácti
kategoriích. Test In-Sight je strukturován do dvanácti kategorií založených na analýze úkolů
nezbytných pro zpracování a interpretaci vizuálních informací (Vervaart, 2006).
Dále byla ověřována správnost výše uvedených šesti faktorů. Výkonnost položek
v rámci jednoho ze šesti faktorů byla studována srovnáním výsledků dětí se zrakovým
postižením a bez něj. Také se zjišťovalo, jestli je posloupnost položek stejná u dětí
se zrakovým postižením a bez zrakového postižení. Při hodnocení dětí bez zrakového
postižení je možné porovnat jejich výkonnost s výkonností zrakově postižených dětí. Toto
srovnání poskytlo vhled do rozdílu a shody mezi oběma skupinami. Dále mohly být tyto
údaje použity k vytváření pokynů pro bodování (Vervaart, 2006).
Dále se zjišťovalo, jaká je souvislost s testy, které měří srovnatelné vizuální funkce.
Pro věkovou skupinu 6 až 12 let nejsou k dispozici žádné nástroje s kompatibilním rámcem
nebo stejnými záměry jako má test In-Sight. Proto je výkon na částech testu In-Sight
srovnáván s výkonem na částech jiných testů (Test vizuálních percepčních dovedností –
revidovaný a Vývojový test vizuálního vnímání druhé edice). Rovněž se zkoumalo, jaká je
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souvislost s testy, které měří jiné funkce. Je důležité vědět, zda se výsledky testu In-Sight
liší od ostatních testů, jako jsou například testy inteligence. To bylo zkoumáno pomocí
Wechslerovy inteligenční škály pro děti III (Vervaart, 2006).
Také bylo ověřováno, jaká je souvislost se vzdělávacími dovednostmi. In-Sight byl
vyvinut s ohledem na vzdělávací úkoly. Proto je třeba očekávat některé pozitivní korelace
s těmito úkoly. Je možné shromáždit údaje o čtení, aritmetice, systému monitorování žáků
a názoru učitele na žáka. V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že děti mají zájem o práci
s testem In-Sight a často jsou schopny provádět úkoly nad rámec jejich věkové hranice
(Vervaart, 2006).

3.3 Pokyny k použití testu
Test In-Sight obsahuje skupinu pracovních listů pro každou věkovou skupinu, soubor
protokolů, pracovní listy a kontrolní listy pro vyšetřujícího, bodovací arch, bodovací
posudek, všeobecnou pozorovací matici, specifickou pozorovací matici a certifikát. In-Sight
dále obsahuje manuál, brožurku pro uživatele a konkrétní materiály pro samotné testování.
Tyto materiály jsou rozlišené barevnými kódy (Ekkens, 2001b).
Před prvním použitím tohoto testu je důležité, aby ho vyšetřující prostudoval. Díky
tomu se může seznámit s výskytem specifik, které uvedený materiál nabízí a více pochopit
předpoklady, ze kterých tato metoda vychází. Je vhodné si přečíst manuál, vysvětlující
poznámky, některé protokoly a pozorovací matici. Také je doporučeno se účastnit testování
u zkušenějšího vyšetřujícího a pozorovat, jak vyšetření probíhá (Ekkens, 2001b).
Před samotným vyšetřením konkrétního dítěte je důležité prostudovat také všeobecné
informace o dítěti. Vyšetřující by si měl přečíst zdravotní kartu a lékařské zprávy dítěte. Dále
by měl získat výsledky jiných diagnostických metod, které provádí speciální pedagog nebo
psycholog. In-Sight je podpůrná metoda k dalším diagnostickým metodám. Díky
shromáždění údajů z různých testů může být zrakové fungování dítěte dobře zmapované
(Ekkens, 2001b).
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Při zkoumání lékařských údajů by se měl vyšetřující u konkrétního dítěte zaměřit
na tyto údaje:
-

Jaká je zraková ostrost dítěte na blízko?

-

Nosí dítě brýlovou korekci?

-

Je zraková vada stálá nebo má zhoršující tendenci?

-

Jedná se o zrakovou vadu vrozenou nebo získanou?

-

Má dítě problémy s fixací?

-

Vyhýbá se dítě světlu nebo naopak potřebuje pro práci více světla?

-

Má dítě barevné vidění?

-

Byla dítěti diagnostikována snížená citlivost na kontrast?

-

Do jaké míry se u dítěte vyskytují výpadky zorného pole?

-

Dokáže dítě vnímat hloubku?

-

Má dítě dobrou adaptaci na světlo a tmu?

-

Jsou dítětem vnímané zrakové informace nějakým způsobem pokřivené nebo
deformované?

-

Používá dítě jedno nebo obě oči?

-

Má dítě okulo-motorické problémy?

-

Objevuje se u dítěte šilhání?

-

Na jaké je dítě mentální úrovni?

-

Vyskytují se u dítěte problémy se zrakovými složkami v inteligenčních testech?

-

Objevují se u dítěte emoční záležitosti, které mohou mít negativní vliv na zrakové
fungování?

-

Vyskytují se u dítěte specifické osobnostní charakteristiky, se kterými je třeba
počítat? (Ekkens, 2001b).

Test se používá buď v bleskové, nebo rozšířené verzi ve všech třech věkových
kategoriích. V rozšířené verzi se testují všechny položky všech kategorií zrakového vnímání
(červená verze: 58 položek, bílá verze: 58 položek, modrá verze: 45 položek). V bleskové
verzi se testuje zhruba polovina těchto položek (červená verze: 29 položek, bílá verze:
29 položek, modrá verze: 22 položek). Rozšířená verze poskytuje více informací, ale
blesková verze také poskytuje dobrý a obsáhlý přehled o zrakovém fungování
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diagnostikovaného dítěte. Při vyšetření je možné použít také výběrovou a specifickou
metodu. Výběrová metoda může být použita v případě opakované diagnostiky jedné nebo
více kategorií, po zrakovém tréninku některých funkcí, při vyšetření vybraných kategorií
týkajících se určitých požadavků anebo v případě progresivity onemocnění (Ekkens, 2001b).
In-Sight také nabízí možnost výběru specifických položek. Tato metoda není
zaměřena na diagnostiku zrakového postižení, ale zjišťuje, jak dítě funguje s konkrétní
zrakovou vadou. Specifické použití se zaměřuje na faktory, které se objevují u různých
zrakových vad. Pokud dítě dobře předvede své schopnosti ve více položkách v těchto
kategoriích, dá se předpokládat, že dokáže dostatečně kompenzovat svá omezení.
V některých případech je možné použít také položky z nižší věkové kategorie, než která
je určena pro věk konkrétního dítě. V testu je možné ověřovat funkční vidění v těchto
oblastech: ztráta zorného pole, snížená citlivost na kontrast, poškozené barevné vidění,
problémy s fixací, oslabené vnímání detailu a práce na blízko. Konkrétní položky vztahující
se k daným oblastem je možné najít v manuálu k testu (Ekkens, 2001b).
Každá úloha obsahuje následující položky: úloha (uvádí, co ze zrakového fungování
bude testováno), popis úlohy (popisuje, co má dítě dělat), požadavky a pomůcky (uvádí, jaký
materiál bude použit), předvedení (uvádí způsob, jakým bude materiál dítěti představen),
úvod (specifikuje, co musí být řečeno nebo provedeno, aby bylo dítě schopno splnit úlohu),
otázka (popisuje, jakým způsobem budou dítěti kladeny otázky), podpora (označuje, jak
je možné dítěti pomoci), reakce (popisuje, jak má dítě úlohu vykonat a jak má odpovídat
na otázky), bodování (označuje zápis správných a částečně správných odpovědí)
a vysvětlení, které upřesňuje relevantnost specifických položek pro výchovně-vzdělávací
proces. (Ekkens, 2001b).
Dle Ekkens (2001b) je vyšetřujícímu dovoleno rozložit diagnostiku na delší dobu.
Vyšetřující může také v případě potřeby měnit pořadí položek a kategorií testu. V případě,
že je vybraná úroveň pro dítě příliš náročná, je možné ji nahradit verzí pro mladší věkovou
skupinu. Pro samotné testování nejsou stanoveny pevné časové limity. Dítěti je možné
ponechat tolik času, kolik potřebuje na to, aby zodpovědělo správně. Je důležité
optimalizovat šance dítěte na zrakové vnímání. Úlohu smí dítě opakovat jen jednou. Pokud
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dítě neodpoví správně, vyšetřující by měl chvíli počkat, aby se mohlo samo opravit.
Vyšetřující však nesmí zvětšovat ani zmenšovat pracovní listy.
Dítě smí při testování používat brýlovou korekci, vlastní optické pomůcky a sklopnou
desku. Může si zvednout a přidržet pracovní list. Také může měnit pracovní vzdálenost
a pohybovat s pracovním listem. Dítě by ovšem nemělo otáčet a přehýbat pracovní list
(Ekkens, 2001b).
Dle Ekkens (2001b) by vyšetřování mělo být realizováno v tiché místnosti, ve které je
co nejméně zrakových a sluchových rušivých podnětů. Ve většině případů je vyšetřujícímu
doporučeno, aby během testování seděl naproti dítěti. V případě, že dítě pracuje se sklopnou
deskou, měl by sedět vedle něho. Vyšetřující by měl mít také dostatek prostoru pro pomůcky,
které používá během diagnostiky. Při vyšetření je důležité zajistit vhodné osvětlení
v místnosti. Nejvhodnější je boční světlo z levé strany pro praváka a z pravé strany pro
leváka. Je však potřeba zabránit dopadu světla přímo do očí. Materiál může být umístěn buď
na běžné, nebo nakloněné pracovní ploše. V případě, že dítě příliš rozptyluje světlá pracovní
plocha, je možné na ni položit tmavý papír. Při práci s předměty je preferováno kontrastní
pozadí.
Před začátkem diagnostiky musí nejprve vyšetřující vybrat, jakou verzi testu použije.
Verze testu jsou odlišeny na základě věku. Jak již bylo zmíněno, červená verze je určena
dětem od 6 do 8 let, bílá od 8 do 10 let a modrá od 10 do 12 let. U starších dětí, které
přicházejí ze školy nebo zařízení pro děti se zrakovým postižením a nikdy nebyly tímto
testem testovány, je možné použít i verzi testu určenou pro mladší kategorii. Také u dětí,
jejichž mentální věk je nižší než chronologický, je možné použít verzi testu pro mladší věk.
Pokud se testování opakuje, je možné použít některé údaje z předchozího testování,
s podmínkou opakování položek, ve kterých dítě chybovalo. U dětí s progresivním
onemocněním je vhodné test In-Sight opakovat, jak je to možné, např. každých šest měsíců.
Tímto způsobem se mapuje fungování zbytkového vidění dítěte. V případě, že je dítě
diagnostikováno z důvodu snižujících se zrakových schopností, měla by být použita verze
pro mladší děti (Ekkens, 2001b).
Před začátkem samotné diagnostiky je třeba mít připravený protokolový soubor určité
barvy, požadované předměty, kopie pracovních listů, bodovací formulář, bodovací zprávu a
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psací potřeby. V případě potřeby může mít vyšetřující připravenou specifickou a všeobecnou
pozorovací matici, tmavý papír jako podklad, ukazovátko a certifikát pro dítě. Pokud je dítě
před testováním plaché a nejisté, doporučuje se prohlédnout si s ním nejprve několik obrázků
v nějaké knize a zeptat se ho na pár jednoduchých otázek, týkajících se daných obrázků.
Cílem je vytvořit důvěryhodnou atmosféru pro vyšetření. Také je vhodné sdělit dítěti,
že v testu bude pracovat s různými předměty a obrázky a že nevadí, pokud udělá nějakou
chybu. Dítě by také mělo vědět, že je důležitější, aby odpovědělo správně, než aby s úlohou
spěchalo (Ekkens, 2001b).
Hodnocení se vyplňuje na bodovacím archu nebo bodovacím posudku pro konkrétní
dítě. Protokoly k jednotlivým úlohám ukazují, jak má být položka obodována. Pokud dítě
vykoná úlohu správně, je třeba kompletně označit okénko. Jestliže dítě splní úlohu částečně
správně, označí se polovina okénka. Pokud je dítě diagnostikováno, ale body jsou příliš
nízké, okénko se přeškrtne. V případě, že dítě nebylo diagnostikováno, okénko se neoznačí.
Dále je na bodovacím archu místo také pro poznámky. Poznámky mohou být zapsané
ve zmenšené verzi k pracovnímu listu. Dále je možné na bodovací arch zaznamenat pomoc
poskytnutou dítěti při testování nebo jiná specifika. V případě testování dítěte podruhé
stejnými úlohami, je možné zaznamenat výsledky na stejný arch. Při zaznamenávání
je vhodné použít různé barvy, aby byl vidět pozitivní nebo negativní posun v oblasti
zrakového fungování (Ekkens, 2001b).
Dle Ekkens (2001b) je možné doplnit hodnotící proces také o pozorovací matici. Zde
body ukazují, co dítě zvládne nebo nezvládne. Kromě toho je také důležité vědět, jak dítě
postupuje. Aby se zjednodušilo získávání uvedených informací, byly k testu In-Sight
přidány také matice pro všeobecné a specifické pozorování. Všeobecná pozorovací matice
se rozděluje do tří kategorií: spontánně vybraná metoda, psychologické faktory a způsob,
jakým se úloha vykonává. Matice pro všeobecné pozorování je stejná pro všechny kategorie.
Při specifickém pozorování se čísla položek přiřazují shodným aspektem. Pozorování může
být zaznamenáváno nebo označováno nejvhodnějším způsobem během diagnostiky nebo
po jejím ukončení. Také zde je místo pro zapisování poznámek. Je možné pozorovat
a poznamenat si, zda dítě pracuje systematicky nebo příliš rychle, dělá zbytečné chyby, zda
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je dítě motivované nebo se vzdává příliš lehce nebo zda je potřeba povzbuzování ze strany
vyšetřujícího (Ekkens, 2001b).
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4

Vyšetření zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením
prostřednictvím testu In-Sight
Pro provedení tohoto výzkumu byl použit test In-Sight, který slouží k posouzení

zrakového fungování u dětí se zrakovým postižením a ke screeningu vyšších zrakových
dovedností ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Cílovou skupinou byly děti se zrakovým
postižením ve věku od 6 do 12 let. Dle Ekkens (2001a) je test In-Sight standardizovanou
metodou, tudíž je u něj zajištěna reliabilita a validita testu.

4.1 Použitá metoda výzkumu
Diagnostika ve speciální pedagogice je poznávacím procesem komplexního
charakteru. Součástí této diagnostiky je také diagnostika medicínská, psychologická
a sociální. Psychodiagnostika a speciálně pedagogická diagnostika sleduje nejen oblasti
a kompetence, jejichž vývoj je omezen v důsledku zdravotního postižení, ale pracuje také
s oblastmi, které narušeny nejsou a které se stávají východiskem pro realizaci příslušné
formy intervence. Diagnostické metody používané ve speciální pedagogice a psychologii
se dělí na metody klinické a metody testové. Ke klinickým metodám patří pozorování,
rozhovor, anamnestické metody a analýza výsledků činnosti. Metody testové jsou součástí
standardizované metodiky psychologické a speciálně pedagogické části diagnostiky
(Přinosilová in Opatřilová, Nováková et al., 2012).
Závěry z vyšetření a možné doporučení pro zahájení speciálně pedagogické
intervence by měly vycházet z posuzování celé osobnosti dítěte. Do úvahy jsou brány
i anamnestické údaje o dítěti, jeho postižení, rodinný systém, jeho osobní tempo a trend
vývoje. Také je třeba posoudit kvalitativní charakteristiky chování a projevů dítěte jako jsou
úroveň bdělosti, koncentrace pozornosti, zájem o okolí, zvídavost, vytrvalost, reakční
rychlost a další (Přinosilová in Opatřilová, Nováková et al., 2012).
Testy používané v psychologii a speciální pedagogice jsou primárně nástrojem
měření vybraných proměnných. V těchto oborech to také znamená porovnávání výkonů,
schopností a předpokladů dvou či více lidí navzájem nebo porovnání výsledků téhož jedince
v různých časových úsecích. V případě, že examinátor chce, aby tyto výkony byly skutečně
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porovnatelné, měl by dbát na to, aby se neměnily podmínky, za kterých byly výkony
realizovány. Dále by se neměly měnit také procedury použité pro jejich měření
a vyhodnocování. Požadavek stejného přístupu při zadávání testového materiálu i při
registrování dosažených výsledků při vyhodnocování a interpretování se nazývá
standardnost. Porovnání výkonů by nebylo možné bez standardnosti. Správně připravený
test předepisuje administrátorovi, jaké instrukce má jakým způsobem podávat. Podobně
standardní jsou i vyhodnocovací procedury. Testový nástroj slouží také k tomu, abychom
mohli výkony jednotlivce zhodnotit v kontextu výkonů nějaké referenční skupiny.
Se standardností testu souvisí také objektivita. Test je možné považovat za objektivní tehdy,
když administrátor nemá vliv na to, jaké skóre bude přisouzeno zkoušejícímu.
Psychologický test je možné definovat jako standardní a objektivní proces stimulace,
registrace a vyhodnocování vybraných aspektů chování a prožívání vyšetřované osoby
(Ferjenčík, 2000).
Dalšími důležitými pojmy v této oblasti je reliabilita a validita. Reliabilita znamená
spolehlivost, s níž test měří to, co má. Ovšem žádný měrný nástroj neměří s absolutní
přesností. Za případnou nepřesnost nástroje může systematická a nesystematická chyba.
Validitu testu je možné charakterizovat jako míru shody mezi naměřenými výsledky
(získaným skóre) a tím, co chtěl examinátor změřit (nějakou stanovenou kvalitou
či kritériem). Podmínkou validity testu je jeho reliabilita. Základními typy validity testu je
obsahová, kritériová a konstruktová validita. Proces, kterým se ověřuje, vyhodnocuje
a optimalizuje validita testu, se nazývá validizace. (Ferjenčík, 2000).
Dle Ferjenčíka (2000) představují psychologické testy nejfrekventovanější nástroj
získávání dat v psychologii. Přes jejich všestrannost a časovou efektivnost ovšem nejsou
ideálním nástrojem získávání dat. Ve většině případů totiž testy ukazují výsledky v daném
okamžiku. Dále je test pouze vzorkem určitých situací, úloh a problémů.

4.2 Cíl výzkumu a hypotézy
Cíl výzkumu: Popsání využitelnosti testu a dalších možností využití u cílové skupiny.
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Hypotézy:
1. U zkoumaného vzorku se dají na základě výsledků stanovit podpůrná opatření.
2. Na základě stanovených podpůrných opatření lze provádět následnou terapii.

4.3 Popis průběhu výzkumu

Tabulka 1 Počet testovaných dětí
Verze testu

Počet testovaných dětí

Červená verze: 6-8 let

11

Bílá verze: 8-10 let

13

Modrá verze: 10-12 let

15

V období od června 2017 do února 2018 byl prováděn autorkou diplomové práce
výzkum na dvou základních školách pro žáky se zrakovým postižením. V rámci tohoto
výzkumu bylo vyšetřováno zrakové vnímání u dětí se zrakovým postižením prostřednictvím
testu In-Sight. Důležité bylo zjistit funkčnost vidění, tedy jak je dítě schopné vnímat zrakem
se svou zrakovou vadou. Celkově bylo vyšetřeno 39 dětí ve 3 kategoriích. Zákonní zástupci
všech testovaných dětí podepsali souhlas s testováním. Výzkum byl prováděn za účelem
zjištění úrovně zrakového vnímání u konkrétních dětí se zrakovým postižením a také
za účelem zjištění dalších možností využití testu a jeho výsledků. Ve výzkumném vzorku
byly zahrnuty děti s myopií, hypemetropií, astigmatismem, amblyopií, strabismem, výpadky
zorného pole, poruchou barvocitu, albinismem, kataraktou, glaukomem, afakií,
tapetoretinální

degenerací,

hypoplasií

optického

nervu,

kolobomem,

aniridií,

světloplachostí, nystagmem, mikroftalmem a centrální poruchou zraku (CVI). U dětí se často
vyskytovala také kombinace různých zrakových vad. Zrakové funkce u většiny
vyšetřovaných dětí byly v pásmu slabozrakosti.
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Při testování byly používány bodovací archy pro každé dítě. Do archu bylo
zaznamenáno, jakým způsobem dítě splnilo danou úlohu. Dále bylo do archu zapsáno, jaké
podmínky při práci vyhovují danému dítěti, např. jestli při testu používá optické pomůcky,
sklopnou desku, zda mu více vyhovují černé obrázky na bílém pozadí apod. Při testu bylo
pozorováno, jakým způsobem dítě pracuje, jestli při práci naklání hlavu na určitou stranu
nebo se přibližuje blízko k ploše, jestli si vybírá fix se silnější stopou atd. Dále byla
sledována také pozornost při testu a v případě větší ztráty pozornosti byly zařazeny
přestávky, při kterých dítě mohlo změnit činnost. Test v bleskové verzi trval zhruba
40-60 minut dle diagnózy dítěte a jeho schopností. Vyšetřované děti hodnotily test pozitivně.
Sdělovaly, že je většina úloh v testu bavila.
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Graf 1 Výsledek vyšetření testem In-Sight – červená verze
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6

8

10

12

Popis grafu:
V červené verzi byla většina dětí úspěšných (dosáhla plného skóre) v kategoriích
barva a kontrast, vnímání detailu, zrakové rozlišování, druhý a třetí rozměr, kompletizace,
vztah části a celku, zrakově motorické dovednosti a interpretace obrázků. V oblasti strategie
zrakového vnímání dosáhla většina dětí plného skóre ve 4 úlohách, ovšem ve 2 úlohách
dosáhla polovičního skóre. Také v oblasti vnímání symetrie bylo mnoho dětí neúspěšných.
V kategorii vnímání figury a pozadí dosáhla většina dětí plného skóre ve 2 úlohách, ovšem
v jedné úloze z dané kategorie byla většina dětí neúspěšných. Nejtěžší oblastí pro tuto
skupinu dětí bylo prostorové zrakové vnímání, ve kterém byla nejvyšší neúspěšnost.
V kategorii nejmladších dětí ve věku od 6 do 8 let byla nejvíce problematická
kategorie prostorové zrakové vnímání. Časté problémy se vyskytovaly také v oblastech
vnímání figury a pozadí, vnímání symetrie a v oblasti strategie zrakového vnímání.
Nejúspěšnější byla tato skupina v kategoriích vztah části a celku, zrakově motorické
dovednosti a interpretace obrázku.
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Tabulka 2 Oblast speciálně pedagogické podpory – červená verze

Oblasti speciálně pedagogické podpory

Počet žáků

Úprava psacích potřeb a pomůcek

3

Úprava pracovních listů

8

Cvičení zrakové percepce

11

Zvýšení časové dotace

2

Úprava prostředí

2

V této kategorii bylo vyšetřeno celkem 11 žáků ve věku od 6 do 8 let. Úprava psacích
potřeb a pomůcek byla navržena 3 žákům a úprava pracovních listů byla navržena 8 žákům.
Cvičení zrakové percepce bylo doporučeno 11 žákům. Zvýšení časové dotace bylo
doporučeno 2 žákům a úprava prostředí byla navržena také 2 žákům.

Zde je uveden návrh speciálně pedagogické podpory dvou vyšetřených žáků v červené verzi:
Žák č. 1:
-

Návrh:
o Cvičení zrakové percepce: rozlišování barev, zraková diferenciace,
kompletizace, prostorové vnímání, vnímání figury a pozadí a interpretace
obrázků.
o Úprava pracovních listů: přehledné pracovní listy, více mu vyhovují bílé
obrázky na černém pozadí, pozor na zaměňování modré a fialové barvy.

Žák č. 2:
-

Návrh:
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o Cvičení zrakové percepce: strategie zrakového vnímání, vnímání detailu,
zraková diferenciace, 3D-2D dimenze, kompletizace, vnímání figury
a pozadí.
o Úprava pracovních listů: přehledné pracovní listy, výrazné a větší písmo
a znaky, barevné obrázky s výraznými konturami.
o Úprava psacích potřeb a pomůcek: používat psací potřeby se silnější stopou
a kontrastní rýsovací pomůcky.
o Úprava prostředí: dostatek vhodného osvětlení, sklopná deska.
o Zvýšení časové dotace: navýšení časového limitu při práci.
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Graf 2 Výsledek vyšetření testem In-Sight – bílá verze
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Popis grafu:
V bílé verzi byla většina dětí úspěšných v oblasti zrakového rozlišování, vztahu části
a celku, vnímání figury pozadí a interpretace obrázků. V oblasti strategie zrakového vnímání
dosáhla v jedné úloze většina dětí plného skóre, ovšem ve druhé úloze dosáhla většina dětí
polovičního skóre. V kategorii barva a kontrast získala většina dětí poloviční skóre. V oblasti
vnímání detailu dosáhla v jedné úloze většina dětí plného skóre, ovšem ve druhé úloze
dosáhla většina dětí polovičního skóre. V kategorii druhého a třetího rozměru dosáhla
většina dětí pouze polovičního skóre. V oblasti kompletizace získala v jedné úloze většina
dětí plné skóre, ovšem ve druhé úloze získala většina dětí poloviční skóre. V oblasti
prostorového zrakového vnímání byla většina dětí neúspěšných. Z 6 úloh, pouze
ve 2 úlohách dosáhla většina dětí plného skóre. V ostatních 4 úlohách získala většina dětí
poloviční skóre. Také oblast vnímání symetrie byla problematická. V obou úlohách získala
většina dětí poloviční skóre. Nejnáročnější ze všech oblastí byla kategorie zrakově
motorické dovednosti, v níž získalo plné skóre pouze 1 dítě.
V kategorii dětí ve věku od 8 do 10 let byly nejnáročnější kategorie zrakově
motorické dovednosti, vnímání symetrie a prostorové zrakové vnímání. Děti v této
skupině měly problémy také v oblasti barva a kontrast, druhý a třetí rozměr a v oblasti
vnímání detailu. Této skupině se nejvíce dařilo v kategoriích vnímání figury a pozadí
a interpretace obrázku.
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Tabulka 3 Oblast speciálně pedagogické podpory – bílá verze

Oblasti speciálně pedagogické podpory

Počet žáků

Úprava psacích potřeb a pomůcek

7

Úprava pracovních listů

11

Cvičení zrakové percepce

8

Zvýšení časové dotace

6

Úprava prostředí

6

V této kategorii bylo vyšetřeno celkem 13 žáků ve věku od 8 do 10 let. Úprava
psacích potřeb a pomůcek byla navržena 7 žákům a úprava pracovních listů byla navržena
11 žákům. Cvičení zrakové percepce bylo doporučeno 8 žákům. Zvýšení časové dotace bylo
doporučeno 6 žákům a úprava prostředí byla navržena také 6 žákům.

Zde je uveden návrh speciálně pedagogické podpory dvou vyšetřených žáků v bílé verzi:
Žák č. 3:
-

Návrh:
o Cvičení zrakové percepce: strategie zrakového vnímání, rozlišování barev,
vnímání detailu, zrakové rozlišování, 3D-2D dimenze, prostorové vnímání,
vnímání symetrie, vizuomotorika.
o Úprava pracovních listů: přehledné pracovní listy, pozor na zaměňování
světle modré a světle zelené barvy, větší a výraznější písmo a znaky.

Žák č. 4:
-

Návrh:
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o Úprava psacích potřeb a pomůcek: používat psací potřeby se silnější stopou
a kontrastní rýsovací pomůcky.
o Úprava pracovních listů: přehledné pracovní listy, obrázky s výraznými
konturami a detaily, větší a výraznější písmo, pozor na zaměňování zelené
a modré barvy, lépe vnímá červenou a žlutou barvu.
o Časová dotace: navýšení časového limitu při práci.
o Úprava prostředí: zajištění vhodného osvětlení, sklopná deska, optické
pomůcky
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Graf 3 Výsledek vyšetření testem In-Sight – modrá verze
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4
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13

1
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Vnímání figury a pozadí FG12
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13
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Interpretace obrázků PI16
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8
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Popis grafu:
V modré verzi byla většina dětí úspěšných v kategorii strategie zrakového vnímání,
barva a kontrast, vnímání detailu, vztah části a celku, vnímání symetrie a vnímání figury
a pozadí. V oblasti zrakového rozlišování dosáhla ve 3 úlohách většina dětí plného skóre,
ovšem v 1 úloze dosáhla většina dětí polovičního skóre. V kategorii druhý a třetí rozměr
dosáhla většina dětí polovičního skóre. V oblasti prostorového zrakového vnímání dosáhla
ve 2 úlohách většina dětí plného skóre. V dalších 2 úlohách dosáhla většina dětí pouze
polovičního skóre. Také v oblasti interpretace obrázků získala v jedné úloze většina dětí plné
skóre, ovšem ve druhé úloze získala většina dětí poloviční skóre. Nejnáročnější oblastí
pro tuto věkovou kategorii byla oblast zrakově motorických dovedností, ve které dosáhly
plného skóre pouze 2 děti. Velmi náročnou kategorií byla také kompletizace, ve které
dosáhlo plného skóre pouze 1 dítě.
V kategorii nejstarších dětí ve věku od 10 do 12 let byly nejnáročnější kategorie
zrakově motorické dovednosti a kompletizace. Dále se objevovaly problémy také
v oblastech prostorové zrakové vnímání a druhý a třetí rozměr. Nejúspěšnější byla tato
skupina dětí v kategoriích barva a kontrast, vztah části a celku a vnímání figury
a pozadí.
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Tabulka 4 Oblast speciálně pedagogické podpory – modrá verze

Oblasti speciálně pedagogické podpory

Počet žáků

Úprava psacích potřeb a pomůcek

8

Úprava pracovních listů

11

Cvičení zrakové percepce

8

Zvýšení časové dotace

6

Úprava prostředí

6

V této kategorii bylo vyšetřeno celkem 15 žáků ve věku od 10 do 12 let. Úprava
psacích potřeb a pomůcek byla navržena 8 žákům a úprava pracovních listů byla navržena
11 žákům. Cvičení zrakové percepce bylo doporučeno 8 žákům. Zvýšení časové dotace bylo
doporučeno 6 žákům a úprava prostředí byla navržena také 6 žákům.

Zde je uveden návrh speciálně pedagogické podpory dvou vyšetřených žáků v modré verzi:
Žák č. 5:
-

Návrh:
o Úprava psacích potřeb a pomůcek: používat psací potřeby se silnější stopou
a kontrastní rýsovací pomůcky.
o Úprava pracovních listů: přehledné pracovní listy, obrázky s výraznými
konturami a detaily, větší a výraznější písmo.
o Úprava prostředí: zajištění vhodného osvětlení, sklopná deska.

Žák č. 6:
-

Návrh:
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o Úprava psacích potřeb a pomůcek: používat psací potřeby se silnější stopou
a kontrastní rýsovací pomůcky.
o Úprava pracovních listů: přehledné pracovní listy, obrázky s výraznými
konturami a detaily, větší a výraznější písmo.
o Časová dotace: navýšení časového limitu při práci.
o Úprava prostředí: zajištění vhodného osvětlení, sklopná deska.

4.4 Vyhodnocení
Na základě výsledků z testu je možné navrhnout modifikaci těchto oblastí podpory
žáka ve výuce: úprava psacích potřeb a pomůcek, úprava pracovních listů, cvičení zrakové
percepce, zvýšení časové dotace a úprava prostředí. V rámci těchto oblastí je možné
přizpůsobit podmínky pro konkrétního žáka ve výuce na základě stanovených podpůrných
opatření (Janková a kol., 2015).
Dále lze na základě výsledků testu připravit program pro cvičení zrakové percepce.
Nejprve je třeba zjistit, ve kterých oblastech zrakového vnímání má dítě obtíže. Následně
je možné provádět cvičení v problémových oblastech. Například u dítěte, které má problém
v oblastech zrakové diferenciace, vnímání detailu, rozlišení figury a pozadí atd., je možné
tyto oblasti trénovat v rámci programu cvičení zrakové percepce na základní škole nebo
zadáváním různých úkolů v rámci výuky na základní škole. Pro nácvik těchto oblastí
je možné využít např. pracovní listy od autorek Bednářové, Šmardové (2010, 2015). Dále
je vhodné používat různé pomůcky a hry, které trénují tyto dovednosti. Také je možné použít
pro nácvik těchto dovedností přímo pracovní listy z testu In-Sight. Například při provádění
testování v rámci bleskové verze je možné použít pro následný trénink těchto dovedností
pracovní listy z verze rozšířené. Také je možné si vyrobit vlastní originální pracovní listy
a pomůcky pro nácvik těchto dovedností.
Ve speciálně pedagogických centrech pro žáky se zrakovým postižením se vzhledem
k vytíženosti používá spíše blesková verze testu In-Sight. Také autorka diplomové práce
na základě zkušeností z výzkumu shledává bleskovou verzi dostupnější pro testování dětí.
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Blesková verze trvá zhruba o polovinu kratší dobu než rozšířená verze a její výsledky jsou
dostačující pro zjištění úrovně zrakového vnímání daného dítěte. Dle Mikešové
a Kulíškové (2017) je pro potřeby speciálně pedagogických center tento test spíše
podpůrným materiálem. V kombinaci s dalšími testy pro vyšetření zrakových funkcí
(optotypy na dálku a na blízko, tabulky pro zjištění barvocitu atd.) pomáhá ukázat úroveň
zrakového vnímání daného dítěte. V SPC používají test In-Sight nejen u slabozrakých dětí,
ale i u dětí s lehčími zrakovými vadami. Některé vyšetřované děti mají také různé přidružené
vady, jako jsou poruchy pozornosti, poruchy učení a mentální postižení. U těchto dětí je
ovšem třeba dělat častěji přestávky. Speciální pedagog pozoruje dítě nejen během
diagnostiky, ale také o přestávkách. Při následném doporučení vychází speciální pedagog
z celkové diagnózy dítěte, jeho zrakové vady a výsledku v testu. Na základě toho poskytne
doporučení pro zlepšení podmínek při výuce.
Při testování dítěte je vhodné pozorovat, jakým způsobem dítě pracuje a jaké pomůcky
k tomu používá. Je třeba si všímat, jestli se dítě naklání příliš blízko k pracovnímu listu, zda
mu vyhovuje práce se sklopnou deskou, jaká intenzita světla mu je příjemná, jaký kontrast
obrázku mu vyhovuje a jaké psací potřeby používá. Dále je třeba sledovat, jestli dítěti
vyhovují černé symboly na bílém podkladu nebo bílé symboly na černém podkladu. Také
by si měl vyšetřující všímat, jestli dítě potřebuje na práci více času než je obvyklé.
Na základě těchto pozorování může vyšetřující doporučit učiteli, jak uzpůsobit práci dítěte.
Je možné dítěti doporučit změny v těchto oblastech: úprava prostředí, úprava psacích potřeb,
úprava pracovních listů, cvičení zrakové percepce, zvýšení časové dotace. Tato doporučení
by měla být součástí zprávy z vyšetření testem In-Sight a měla by být k dispozici pedagogům
žáka.
U všech testovaných žáků je třeba dbát na správnou zrakovou hygienu, zajištění
vhodného osvětlení, čistotu brýlové korekce a používání optických pomůcek v případě
potřeby. V případě zrakové únavy u žáka je vhodné střídání různých činností.
Test In-Sight má tedy různé možnosti použití. Díky testu je možné zjistit úroveň
zrakového vnímání a funkčního vidění dítěte. Je možné zjistit, co je dítě schopno zvládnout,
případně co bez optimální podpory neprovede a jak se zrak mění v průběhu jeho vývoje.
Dále lze na základě pozorování práce při testu a výsledků dítěte navrhnout podpůrná
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opatření. Také je možné na základě testu navrhnout plán pro cvičení zrakové percepce pro
konkrétní dítě.
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5

Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou vyšetřování zrakových funkcí

u dětí se zrakovým postižením prostřednictvím testu In-Sight. Pro nastínění tématu jsem
se nejprve věnovala fyziologickému vývoji vidění a jeho vyšetření v rámci preventivních
prohlídek u pediatra. Dále jsem popisovala zrakové funkce a průběh funkčního vyšetření
zraku. Na konci kapitoly jsem se věnovala dílčím částem zrakového vnímání, jejich podpoře
a tréninku v rámci vzdělávání.
Ve druhé části jsem se věnovala testu In-Sight, který slouží k posouzení zrakového
fungování u dětí se zrakovým postižením a ke screeningu vyšších zrakových dovedností
ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Pracovala jsem s brožurami, manuálem a zahraničními
články o testu In-Sight. Uvedla jsem zde účel testu, jeho cíle a strukturu. Dále jsem podrobně
popsala jednotlivé kategorie testu. Na konci kapitoly jsem uvedla pokyny k použití testu.
Zde jsem přesně popsala, jak by mělo vyšetření probíhat, na co by se měl vyšetřující zaměřit
a čeho by se měl vyvarovat.
Ve třetí části diplomové práce je uveden výzkum na téma vyšetření zrakového vnímání
u dětí se zrakovým postižením prostřednictvím testu In-Sight. Na začátku této kapitoly jsem
nejprve nastínila danou problematiku a poté jsem popsala použitou metodu výzkumu. Dále
jsem uvedla cíl a výzkumné otázky. Cílem mého výzkumu bylo popsání využitelnosti testu
u cílové skupiny. Dále jsem se zaměřila na to, jaké jsou další možnosti využití testu.
Konkrétně jaká lze na základě výsledků testu navrhnout podpůrná opatření a zda je možné
na základě výsledků testu provádět následnou terapii. Také jsem sledovala, ve kterých
oblastech děti nejvíce chybovaly a ve kterých oblastech byly nejúspěšnější. Dále jsem v této
části popsala průběh výzkumu a následně uvedla jeho vyhodnocení.
Díky této práci jsem dospěla k následujícím závěrům. Test In-Sight je vhodným testem
doplňujícím další diagnostické metody v rámci vyšetření zrakového vnímání. Test
je využitelný u dětí se zrakovým postižením od 6 do 12 let. Díky testu je možné zjistit, jak
je dítě schopné svůj zrak využívat, co je a co není schopné zvládnout a jak se případně mění
zrakové vnímání v průběhu jeho vývoje. Na základě výsledků testu In-Sight je možné
navrhnout podpůrná opatření pro konkrétní žáky se zrakovým postižením. Do vyhodnocení
jsem zahrnula tyto oblasti podpory žáků se zrakovým postižením ve výuce: úprava psacích
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potřeb a pomůcek, úprava pracovních listů, úprava prostředí, cvičení zrakové percepce
a zvýšení časové dotace. Při vytváření podpůrných opatření jsem vycházela z Katalogu
podpůrných opatření – dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu
zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání od autorky Jankové a kol. (2015).
Domnívám se, že by má diplomová práce mohla být přínosem odborníkům, kteří pracují
s dětmi se zrakovým postižením z důvodu rozšíření znalostí o tomto testu a jeho následném
využití jako jednoho z diagnostických speciálně pedagogických materiálů. Práce by mohla
být přínosná také pedagogům, kteří mohou mít možnost vycházet z podobných doporučení
u svých žáků. Případné pokračování této práce by mohlo spočívat ve vytvoření sad
a pracovních listů pro trénink všech uvedených oblastí v testu.
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