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Projekt

spolupráce 

 Asociace zrakových terapeutů o.s. 
neziskové profesní organizace 

 Centra zrakových vad s.r.o. 
zdravotnického  zařízení

 SPC a ZŠ pro děti se ZP  Praha 2

 SPC a  SpMŠ Praha 4 
školských a poradenských zařízení



Východiska

 Pozorované zhoršení dovedností přístupu k 

informacím se SOP u školních dětí ve speciálních školách i v 
integraci 

 Malý zájem o SOP v kontrastu s  narůstajícím 

zájmem o elektronické kompenzační pomůcky

 Rostoucí počet poţadavků na asistenty 
při výuce u slabozrakých dětí bez dalšího postiţení

 Malá informovanost o SOP a dalších 

pomůckách pro slabozraké mezi učiteli  běţných škol i 
speciálních škol

 Zájem o uţší spolupráci z výše uvedených 

školských subjektů 



Cílové skupiny projektu

 60 dětí a ţáků se zrakovým 
postiţením ve vzdělávacím procesu 

 42 učitelů ţáků se ZP v běţných i speciálních 
školách

 2 zrakové terapeutky



Aktivity projektu

 Analýza přístupu ţáků k informacím 
prostřednictvím SOP

 Vypracování  souboru činností podporujících 
vyuţití  SOP  metodika, herní situace, aktivity

 Realizace tematických přednášek - kurzů pro 
učitele 

 Vzdělávání zrakových terapeutů a účast na 
mezinárodních konferencích

 Sestavení příručky pro pedagogy a poradenské 
pracovníky, publicita

 Nácvik dovedností v pouţívání SOP 



Časové omezení projektu

 Od 1.12. 2009 - do 31.5. 2011

Přesah projektu

 vyšetřovací testy budou slouţit k diagnostice 
zrakových funkcí i po ukončení projektu v CZV i ve 
školských subjektech a ke studijním účelům v AZT

 Rehabilitační pomůcky budou slouţit  ke zrakové 
stimulaci a rehabilitaci  pro pacienty se ZP i ţáky v 
SPC

 Zařízení pro realizaci vzdělávacích akcí  bude 
vyuţito v AZT  



Realizace aktivit pro cílovou 
skupinu - pedagogy

Uskutečněny:

 2 semináře pro pracovníky SPC a škol participujících na 

projektu (8 pedagogů)

 5 x akreditovaný kurz pro pedagogy v rámci 

celoţivotního vzdělávání „SOP pro děti školního 
věku“ (účast 58 pedagogů základních škol ZŠ, SpZŠ a ZŠ 

pro ţáky se zrak. postiţením a 63 pedagogů SŠ)

 1x akreditovaný kurz pro pedagogy „ Kontaktní 
čočky a oční protézy u dětí při školní 
práci“ (účast 26 pedagogů)



Realizace aktivit pro cílovou 
skupinu – děti se ZP

Funkční vyšetření zraku u dětí 

ve školách či SPC s ohledem na poţadavky  školní práce

Děti se ZP v běţném typu mateřské školy 1

Děti se ZP ve speciální mateřské škole pro ZP 5

Děti se ZP v běţném typu ZŠ - 1.stupeň 20

Dětii se ZP v běţném typu ZŠ - 2. stupeň 7

Děti se ZP v ZŠ pro ZP - 1. stupeň 6

Děti se ZP v ZŠ pro ZP - 2. stupeň 17
Ţáci nad 15 let v jiném typu školy (Sp.škola, 
SŠ) 5

Celkem 61



Realizace aktivit pro cílovou 
skupinu – děti se ZP

Děti se ZP v běţném typu 
mateřské školy

Děti se ZP ve speciální 
mateřské škole pro ZP

Děti se ZP v běţném typu ZŠ -
1.stupeň

Dětii se ZP v běţném typu ZŠ -
2. stupeň

Děti se ZP v ZŠ pro ZP - 1. 
stupeň

Děti se ZP v ZŠ pro ZP - 2. 
stupeň

Ţáci nad 15 let v jiném typu 
školy (Sp.škola, SŠ)



Postup vyšetření

 Hodnocení světelných podmínek

 Hodnocení pracovního místa pro zrakovou práci

 Hodnocení náročnosti zrakové práce 
vzhledem k povaze ZP (dg., visu a dalších funkcí)

 Vyšetření visu do dálky

 Vyšetření visu do blízka

 Vyš. dalších zrak. funkcí a dovedností: kontrastní 
citlivost, barvocit, prostorová orientace

 Vyuţití SOP

 Nácvik dovedností pro efektivní vyuţití SOP

 Kompenzační dovednosti



Hodnocení místa pro 
zrakovou práci

Psaní na tabuli

Vhodné osvětlení Vhodný pracovní stolek



Vyšetření visu

Visus do blízka

Visus do dálky: Logarithmic Visual Acuity HOTV / 3m

Sloan Letters in LogMAR Sizes/ 3m
Lea symbols  crowded test /3m

Testy:   Jaegerovy tabulky/ 40 cm
Lea symbols 25%, 50% spacing/40 cm

Běţné učební texty a obrázky 



Pouţívání SOP na blízko

PM 8x20 s předsádkou na blízko 5x zv hranol Eschenbach

Čtení se 4x zv. Lupou Coil 



Nácvik pouţívání SOP do 
dálky



Nácvik pouţívání SOP do 
dálky

Nácvik zaostření  
Prismatickým monokulárem na konkrétní  

objekt
Nácvik monokulárního pohledu



Pouţívání SOP do dálky



Pouţívání SOP do dálky

Čtení s PM z tabule 



Nejčastější pomůcky u dětí 

školního věku

dalekohledové 
systémy  Kepler

hyperokuláry

lupy stojánkové

lupy příloţní



Zjednodušení práce s 

optickou pomůckou

5x zvětšující 
lupa 

Eschenbach 
síťová

VTM lupa Coil polokoule 4x zv.



Úskalí práce s optickou 

pomůckou

Dodrţení pracovní vzdálenosti
umoţní zvětšení textu pod lupou

Překročení dvojnásobku ohniskové 
vzdálenosti 

vede 
k převrácení obrazu a jeho deformaci



Vyzkoušení filtrů

Zlepšení kontrastu pro pouţití 
v interiéru i proti oslnění 

mimo budovy



Výběr filtru  



Výběr filtru

 Podle obtíţí pacienta (světloplachost, sníţená 

zraková ostrost, ztráta kontrastní citlivosti, porucha 
barvocitu, obtíţe adaptace a orientace  při přechodu 
z neosvětleného  do přesvětleného  prostředí a 
naopak)

 Podle diagnosy (juvenilní makulární

degenerace, retinitis pigmentosa, albinismus, 
atrophia n.II, achromatopsia, aniridia, CVI)

 Podle uţití (v interiéru, exteriéru, pro sport)

 Vţdy je nutno filtry individuálně vyzkoušet



Vyzkoušení filtrů pro školní 
práci

Úprava kontrastu filtry při čtení – zamezí oslnění
při zachování dobré zrakové ostrosti 

Úprava kontrastu 
barevnou folií



Vyuţití barev pro zvýraznění 
kontrastu  textu

Pouţitím různých barev písma zvýrazníme části textu
Pouţitím barevného pozadí zvýrazníme kontrast



Vyuţití barev pro zvýraznění 
kontrastu na TV lupě

nastavením barvy figury a pozadí 
na kamerové či digitální TV lupě 

prodlouţíme zrakovou práci – zvolíme 
potřebný (neoslňující) kontrast 



Vyzkoušení přenosné 
elektronické pomůcky

Digitální 
televizní lupa

doplněná  
přenosnou

USB kamerovou 
lupou 

- řešení pro 
2. stupeň ZŠ 

v integraci a pro 
studium na 
středních 
školách



Prezentace zrakového postiţení 
simulačními brýlemi

Porucha zrakové ostrosti  vlivem 
zákalů,  deg. onem. sítnice, 

centrálních výpadů zp 

Hemianopsie a jiné výpady ZP, 
trubicové vidění,

světlocit, monokulární vidění



Vyzkoušení vlivu
zrakového postiţení simulací 

zrakové vady

Pohled simuačními
brýlemi do dálky

Předvedení poruchy stereopse při 
horším vizu jednoho oka

Pohled simulačními
brýlemi na blízko



Dosavadní zjištění

 Významná část z testovaných slabozrakých 
ţáků na 2. st. ZŠ nepouţívali SOP, ačkoli jejich vizus neumoţňoval 

práci s běţnými učebními  texty 

(někteří pouţívali zvětšované texty nebo elektronické pomůcky. 
mimo školu ovšem neměli přístup k informacím)

 Více neţ 50%  učitelů neměli moţnost dříve si 
SOP vyzkoušet a dříve nedovedli konkrétně  ţákům poradit,

kladli někdy i nereálné poţadavky

 Učitelé neměli představu, jak jejich ţáci vidí, ocenili 

moţnost vyzkoušet si simulační brýle pro simulaci zrakových vad, 
vyzkoušet práci se SOP a vyzkoušet  zrakovou práci s filtry



Faktory limitující práci se SOP

 Optická mohutnost lupy v dioptriích

 Zvětšení, které pomůcka poskytuje

 Ohnisko (pracovní vzdálenost) lupy

 Centrální skotom a nutnost 
excentrické fixace

 Světloplachost  při nutnosti vyuţít pomůcku s 

velkým zvětšením a osvětlením



Faktory ovlivňující používání SOP

 Schopnost  orientace v textu a na ploše bez 
pomůcky

 Manuální zručnost v ovládání posunu pomůcky 
po textu a přechod na další řádky,

 Manuální zručnost pohotově zaostřit na 
objekt 

 Úpravy pracovního prostředí

 Motivace k získávání informací



Naše zkušenosti

 Neznalost pouţívání SOP činí překážky 

v přijímání informací

 Nerespektování technických parametrů 

pomůcky snižuje její  využití

 Nevhodně vybrané pomůcky 
nepodpoří zrakovou práci, naopak odradí, 

nemotivují  k detailní práci



Dosavadní závěry

Spolupráce výše uvedených 
subjektů je nanejvýš potřebná

 Informace o vyuţití zraku našich dětských pacientů 
v podmínkách vzdělávání je vítanou zpětnou vazbou 
o jejich kompenzačních dovednostech a efektivitě 
komplexního přístupu k léčbě .

 Uţší spolupráce přináší cenné informace  o stabilitě 
či progresi onemocnění sledovaných dětí



Týmová spolupráce

dítě 

psycholog

speciální 
pedagog 

SPC

učitel
zrakový 
terapeut

oftalmolog

rodič



Doporučení

 Umoţnit dítěti seznámit se s obrázky, dětskými časopisy 
a texty v nejútlejším věku – srovnatelně s vrstevníky

 Je-li pro vyhledávání detailu nutná speciální pomůcka, 
vhodnějším typem pro předškolní děti je 
kamerová televizní lupa

 SOP  nejdříve pro volnočasové aktivity, teprve 
po ovládnutí technických poţadavků pomůcky lze ji zařadit 
jako pomůcku k plnění poţdavků školní práce

 Plynulé čtení nacvičené na větším tisku bez pomůcky 
(sledování řádky, přechodu na další řádku) je předpokladem 
úspěšného čtení se speciální optickou pomůckou

 Vytvořit pracovního místo pro čtení se SOP



Děkujeme za přečtení 

Pracovní tým

Asociace zrakových terapeutů o.s.,

Centrum zrakových vad s.r.o.
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

SPC a  SpMŠ Horáčkova 1095, Praha 4

SPC a ZŠ pro ZP, Nám. Míru 19, Praha 2 

moravcova@braillnet.cz

www.iazt.cz

info@iazt.cz , czv@post.cz

msspchorackova@seznam.cz

spcmirak@volny.cz
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