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Příloha 1- Rozhovor se speciálními pedagožkami ze speciálně pedagogických center 

Standardizovaný rozhovor byl veden se dvěma speciálními pedagožkami, které již několik let 

pracují ve speciálně pedagogických centrech v Praze a v Liberci. Obě mají dlouholetou 

zkušenost s prací s dětmi, žáky a studenty se zrakovým postižením. Téma rozhovoru bylo 

zaměřeno na pozorovací nástroj Tactual Profile.  

První respondentkou je PaedDr. Nasťa Páchová, vedoucí speciálně pedagogického centra ve 

Škole Jaroslava Ježka v Praze. (NP) 

Druhou respondentkou je Mgr. Renata Paříková, pracovnice speciálně pedagogického centra 

pro zrakově postižené v Liberce. (RP) 

1) Setkala jste se někdy s testovací sadou Tactual Profile?  

NP: Testovací sadu jsem našla na internetu a objednala ji společně s diagnostickým 

materiálem In-Sight Test. Mám přímou zkušenost s testováním některých úkolů. 

RP: Ano, při konzultaci ve Škole J. Ježka a v rámci semináře – setkání psychologů 

pracujících s dětmi se zrakovým postižením v Centru zrakových vad. Testovací materiál 

předváděla p. Jana Horáčková.  

2) Přišly Vám úkoly smysluplné? 

NP: Ano. 

RP: Ano. 

3) Znáte jiný diagnostický materiál zaměřený na úroveň hmatového vnímání? 

NP: Ne. 

RP: Ne. 

4) Co se Vám líbilo a v čem vidíte nedostatky? 

NP: Testovací sada je užitečná, ale časově příliš náročná. Také chybí některé materiály, 

které jsou potřeba k testování. 

RP: Nemám tolik poznatků, při práci jsem pozorovala klientku jenom jednou –    

středoškolačku, nemohu tedy soudit. Domnívám se, že u dítěte s mentálním postižením a 

praktickou nevidomostí je test časově náročný, obtížné je pak dodržet dobu soustředění. 

 

 



5) Dovedete si představit, že tuto testovací sadu využijete ve své praxi? 

NP: Ano. 

RP: Ano. 

6) Jsou nějaké úkoly, které byste doplnila? 

NP: Ne. 

RP: Opět nemohu posoudit, malá zkušenost s testovacím materiálem. 

7) V čem mají podle Vás největší nedostatky děti se zrakovým postižením 

v hmatovém vnímání?  

NP: Je to individuální, některé nedokáží obsáhnout celou plochu, dále je také problém 

s nedostatečnou představivostí. U některých žáků se setkáváme s nesnášenlivostí některých 

materiálů. 

RP: Představa o ploše, umístění předmětů. Zorientování se v prostoru, systém při práci, 

uspořádání si věcí, se kterými pracují na ploše.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2- Prázdný hodnotící arch  



Hodnotící arch – Tactual Profile 11-16 let 

Jméno: 

Věk: 

Stupeň zrakového postižení: 

Datum vyšetření: 

 

1. Taktilně senzorické funkce 
 

1.2 Propriorecepce 

1.  poznámky: 

        1.3 Taktilní senzitivita 

2.  poznámky: 

3.  poznámky: 

4.  poznámky: 

1.3 Uvědomování si svého těla  

5.  poznámky: 

6.  poznámky:  

 

2. Taktilně motorické funkce 
 

2.1 Taktilní průzkum  

7.  poznámky: 

8.  poznámky:  

 

3. Taktilně percepční funkce 
 

3.1 Rozlišování  

9.  poznámky: 

10.  poznámky: 

11.  poznámky: 

12.  poznámky: 

13.  poznámky: 

14.  poznámky 

15.  poznámky: 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

16.  poznámky: 

17.  poznámky: 

18.  poznámky: 

3.2 Konstrukce 

19.  poznámky: 

3.3 Vztah mezi částí a celkem  

20.  poznámky: 

21.  poznámky: 

3.4 Vnímání figury a pozadí 

22.  poznámky: 

23.  poznámky: 

24.  poznámky: 

3.5 Hmatově prostorové vnímání 

25.  poznámky: 

26.  poznámky: 

27.  poznámky: 

28.  poznámky: 

29.  poznámky: 

        3.6 Třetí a druhý rozměr 

30.  poznámky: 

31.  poznámky: 

         3.7 Taktilní jazyk 

32.  poznámky: 

 

4. Praktické dovednosti 
 

4.1 Spojovací funkce mezi objekty 

33.  poznámky: 

34.  poznámky: 

 

4.2 Sekvence jednání 

35.  poznámky: 

36.  poznámky: 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



37.  poznámky: 

         4.3 Dovednosti sebeobsluhy 

38.  poznámky: 

39.  poznámky: 

        4.5 Hmatová strategie 

40.  poznámky: 

4.6 Hry 

41.  poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3- List s obecnými údaji 

Základní údaje 

Jméno dítěte:  

       

       

       

       

       



Datum narození dítěte: 

Věk dítěte: 

Datum posouzení pomocí „Tactual profile“:  

Prostředí, ve kterém byl test proveden: 

Test prováděl (jméno, pozice):  

Stupeň zrakového postižení:  

Má dítě zbytkové vidění, jestliže ano využívá ho:  

Má dítě těžké zrakové postižení od narození: ANO/NE 

Kdy nastal vizuální relaps: 

Má dítě nějaké přidružené obtíže (motorického či smyslového rázu, epilepsie, ADHD, 

autismus apod.):  

Který náhradní smysl dítě upřednostňuje: sluch / hmat / čich / chuť  

Navštěvuje dítě: mateřskou školu / mateřskou školu se zaměřením na děti se zrakovým 

postižením / základní školu/ stacionář / základní školu se zaměřením na žáky se zrakovým 

postižením/ střední školu / střední školu se zaměřením na žáky se zrakovým postižením 

Je dítě na internátním pobytu: ANO/NE 

Jaké techniky ve vzdělávání upřednostňuje:  

Prostředí, ve kterém dítě žije (spolupráce rodiny apod.):  

Rozpoložení dítěte během testování:  

Příloha 4- Vizuální screening 11-16 let 

D,E,F Materiál Zadání úkolu Cíl a hodnocení úkolu 



19 Box zrakového 

vnímání 

 

Materiál VB C20 

„Můžeš mi říci, které 

geometrické tvary jsou na 

stole?“ 

Dítě pojmenuje několik 

černých geometrických tvarů 

na světlém pozadí. 

20 Box zrakového 

vnímání 

 

Pracovní list VB 

C16 

„Vidíš čáru na pracovním 

listu? Kde začíná? Můžeš ji 

naznačit svým prstem?“ 

Dítě ukáže prstem, kde je 

tmavá čára na světlém pozadí. 

                   Viz C16 

 

21 Box zrakového 

vnímání 

 

Pracovní list VB 

D22 

„Na papíře jsou propojené 

čáry. Můžeš mi naznačit 

tuhle čáru prstem?“ 

Dítě ukáže prstem, kde jsou 

tmavé čáry na světlém pozadí. 

22 Box zrakového 

vnímání 

 

Pracovní list VB 

C17 

„Mám malou kartu. Když 

se podíváš blíže, možná 

uvidíš počet malých teček. 

Podívej se a ukaž mi je, 

prosím.“ 

Dítě vidí a ukáže černé tečky na 

nízko-kontrastním pozadí. 

Viz C17 

23 Box zrakového 

vnímání 

Pracovní list VBD 24 

„Na této kartě jsou malé 

tečky, které jsou obtížně 

viditelné. Jestli je vidíš, 

ukaž mi je, prosím“. 

Dítě vidí a ukáže černé tečky na 

nízko-kontrastním pozadí. 

 

24 Box zrakového 

vnímání 

„Mám dva obrázky. Můžeš 

mi říct, co je na těchto 

Dítě jmenuje velký a malý 

černý lineárně-kreslený. 



 

Pracovní list VB D 

25 

obrázcích? Který obrázek 

vidíš lépe: větší, nebo 

menší? 

25 Box zrakového 

vnímání 

 

Materiál VB C 18 

„Můžeš sebrat hrnek ze 

stolu? (Pozoruj, jestli dítě 

záměrně bere hrnek po 

položené otázce; ujisti se, 

že hrnek příliš 

nekontrastuje s pozadím) 

Dítě vidí předmět, který je 

v dosahu oko-ruka a který je na 

nízko-kontrastním pozadí.  

Viz C18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5- Informovaný souhlas s testováním  

Test hmatového vnímání – Tactual profile 

Vážení rodiče, 



ráda bych vás poprosila o spolupráci. Jmenuji se Adéla Kunstová, jsem studentkou druhého 

ročníku magisterského studia Speciální pedagogiky na UK v Praze a píši nyní diplomovou 

práci. 

Práce je zaměřena na úroveň hmatového vnímání, které zjišťuji pomocí testovací sady, tzv. 

Tactual Profile. Mým cílem je otestovat studenty ve věku 11-16 let se zrakovým postižením a 

zjistit tak jejich úroveň hmatového vnímání. Test je rozdělen na 4 oblasti: Taktilně senzorické 

funkce, Taktilně motorické funkce, Taktilně percepční funkce, Praktické dovednosti. Celé 

testování trvá přibližně 60 minut, test má 50 úloh. 

Hlavním cílem DP bude také ověřit, zdali je tato testovací sada vhodná pro diagnostiku 

hmatového vnímání. Výsledkem bude shrnující zpráva, kde bude uveden výsledek testování a 

návrh doporučení pro zlepšení úrovně hmatového vnímání. Součástí testování je taktéž 

dotazník, kde jsou osobní údaje: křestní jméno, rok narození dítěte, stupeň zrakového 

postižení, typ školy. 

Prosím o svolení, abych mohla otestovat v rámci své diplomové práce Vaše dítě a použít jeho 

osobní údaje uvedené výše. 

 

 

 

Souhlas zákonného zástupce s testováním                                    Datum a místo 

 

………………………………..                                                      ……………………….. 

 

 

Příloha 6- Zadání testu Tactual Profile 

1. Taktilně senzorické funkce 

 
 Materiál Zadání úkolu Cíl a hodnocení úkolu 



1. TSF 

 

Propriorecepce 

Pracovní list PC 

F32, papír, tužka 

Položte před žáka pracovní 

list: „Umíš napodobit tuto 

linku?“ 

Jestliže žák kreslí pouze 

základní tvar čáry, tato položka 

by měla být ohodnocena jako 

„dovednost ne zcela 

zvládnutá.“ 

2. TSF 

 

Taktilní 

senzitivita 

Box zrakového 

vnímání-TS E21 

(destičky s 

různými povrchy) 

Předložte destičky s různými 

povrchy. „Tady jsou destičky 

s drsnými a hladkými 

povrchy. Dokážeš vybrat 

vždy dvě stejné?“ 

Žák rozpozná drsné a hladké 

povrchy, najde stejné dvojice 

destiček. 

3. TSF 

 

Taktilní 

senzitivita 

List papíru s 

bodovým písmem 

„Dokážeš přečíst tenhle 

krátký text?“ 

Žák umí číst Braillovo bodové 

písmo. 

4. TSF 

 

Taktilní 

senzitivita 

Pracovní list TST 

E23 

„V každé řadě je jeden 

čtverec jiný, najdeš ho?“ 

 

(správná odpověď: 1.řádek= 

4; 2. řádek = 3; 3. řádek= 5; 

4.řádek= 1) 

 

Žák umí rozlišit malé rozdíly v 

povrchu na pracovním listu. 

5. TSF 

 

Uvědomování si 

svého těla 

 Dospělý sedí čelem proti 

žákovi. „Teď si dám ruku na 

své koleno, zkus to udělat 

stejně.“ 

Dejte svou pravou ruku na 

své pravé koleno, dále levou 

ruku na levé koleno. Jestliže 

dítě napodobí správně, 

pokračujte dalším úkolem: 

pravá ruka na levé koleno, 

levá ruka na pravé koleno. 

(Žákovi je povoleno osahat si 

učitele) 

Jestliže žák zvládne první úkol, 

a druhý úkol ne, položka se i 

přesto hodnotí jako splněná. 

Doplňte však poznámku, že 

dítě není schopno umístit ruku 

na opačné koleno. 

6. TSF 

 

Uvědomování si 

těla 

Lžíce Postavte se naproti žákovi. 

„Nyní dej prosím lžíci do mé 

pravé ruky.“ (dospělý nastaví 

obě ruce, dítěti není dovoleno 

ruce dospělého ohmatávat) 

Žák rozumí pokynu, je schopen 

dát předmět do určené ruky 

člověku, který stojí naproti. 

 



2. Taktilně motorické funkce 

 
 Materiál Zadání úkolu Cíl a hodnocení úkolu 

1. TMF List papíru formát A4 

 

„Umíš přehnout tenhle 

papír přesně v polovině“? 

Žák umí kombinovat více 

motorických úkonů. 

Jestliže je přeložení 

přiměřeně správně, 

hodnotíme tuto položku 

jako splněnou. Jestliže je 

přeložení velmi nepřesné, 

je tato položka nesplněna. 

2. TMF Pichtův psací stroj  Žák má osvojenou 

techniku psaní na 

Pichtově psacím stroji. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Taktilně percepční funkce 

 

 

 Materiál Zadání úkolu Cíl a hodnocení úkolu 

1. TPF 

 

Rozlišování 

Pracovní list DC F34 „Dokážeš obtáhnout čáry na 

obou stranách od tečkované 

čáry, která je uprostřed listu. 

Použij obě ruce, abys 

zjistil/a, jestli jsou čáry 

zrcadlově stejné, nebo jestli 

se liší?“ 

Žák je schopný rozeznat, 

jestli je vyvýšená čára 

stejná na horní a spodní 

straně vodorovné osy, 

prostřednictvím obtáhnutí 

čáry oběma rukama od 

stejného výchozího bodu. 

2. TPF 

 

Rozlišování 

Pracovní list DC F35 „Dokážeš obtáhnout 

tečkovanou čáru, která vede 

od severu k jihu?“ 

Žák umí najít a obtáhnout 

prstem čáru na mapě. 

Hodnotí se i orientace 

sever/jih. 

3. TPF 

 

Rozlišování 

Pracovní list DC F36 „Na pracovním listu je 

několik různých čar. 

Dokážeš najít dvě čáry, které 

mají stejnou délku?“ 

Žák ví, které čáry jsou 

stejné délky, i přes jejich 

rozdílnou texturu. 

4. TPF 

 

Rozlišování 

Materiál z boxu E26-černá 

deska s políčky 

Nejdříve popíšete, co vše se 

nachází na desce. „Můžeš 

umístit tvary do správných 

políček? Musíš rozlišit tvar a 

zároveň povrch.“ 

Žák umí třídit podle dvou 

charakteristik, dle povrchu 

a tvaru. 

5. TPF 

 

Rozlišování 

Pracovní list DC E27 „Na pracovním listu je 

několik malých symbolů. 

Můžeš najít ty, které jsou 

stejné?“ 

(nejméně 4 symboly) 

Žák umí najít stejné malé 

symboly v ploše. 

6. TPF 

 

Rozlišování 

Řada pěti různých malých 

předmětů 

Vytvořte dvě řady ze 

stejných pěti předmětů. Ve 

druhé řadě zaměňte třetí 

předmět za pátý. „Byly tyto 

dvě řady stejné? Proč ano? 

Proč ne? 

Každá řada musí být 

prohlížena zvlášť. 

Žák umí zaznamenat 

změnu v horizontálním 

uspořádání a dokáže řadu 

přeskládat, aby byly obě 

dvě stejné. 

7. TPF 

 

Rozlišování 

Pracovní list DC E29 „Na spodní části pracovního 

listu najdeš malou 

vyvýšenou plošku. Uměl/a 

bys najít stejný povrch v jiné 

části pracovního listu?“ 

Žák umí rozpoznat 

odpovídající povrch z 

legendy na plastické mapě. 



8. TPF 

 

Rozlišování 

Pracovní list DC E30 Na levé straně pracovního 

listu je určitý tvar. 

„Prohlédni si ho. Umíš 

najít úplně stejný na pravé 

straně?“ 

Žák umí najít v 

horizontálně uspořádané 

linii stejný tvar, který si 

předem prohlédl. 

9. TPF 

 

Rozlišování 

Pracovní list DC E31 „Na pracovním listu jsou 

vždy dva obrysy vedle 

sebe. Jen některé jsou 

stejné. Umíš najít ty 

stejné?“ 

Žák umí porovnat 

jednoduché obrysy a umí 

říct, jestli jsou stejné. 

10. TPF 

 

Rozlišování 

Pracovní list DC E33 „Uměl/a bys najít na mapě 

budovu, která je na pravé 

straně pracovního listu?“ 

Žák umí rozlišit 

znázorněnou budovu 

mezi jinými budovami. 

11. TPF 

 

Konstrukce 

Papír a tužka „Uměl/a bys nakreslit 

dům?“ 

Žák umí nakreslit dům, 

který je rozpoznatelný i 

pro „vidící“. 

12. TPF 

 

Vztah mezi částí a 

celkem 

Pracovní list PWR F13 „Čeho by to mohlo být 

součástí?“ 

Žák umí vyvodit určité 

závěry založené na 

nedostatečné hmatové 

informaci. 

13. TPF 

 

Vztah mezi částí a 

celkem 

Myš od počítače „Umíš říci, co chybí?“     Žák umí říci podle části 

z celku, o jaký předmět 

se jedná. 

14. TPF 

 

Vnímání figury a 

pozadí 

Pracovní list FG F15 „Na tomto pracovním listu 

je soustava čar, které 

vedou zleva doprava a 

odshora dolů. Nicméně 

jsou tu také další čáry. 

Dokážeš najít všechny 

čtyři čáry a prstem je 

obtáhnout?“ 

Žák umí najít a obtáhnout 

čáry rozdílem ve 

hmatové kvalitě na 

mřížce. Položka by měla 

být hodnocena jako 

„dovednost ne zcela 

osvojena,“ když jsou 

nalezeny tři čáry, jinak je 

dovednost neosvojena. 

15. TPF 

 

Vnímání figury a 

pozadí 

Pracovní list FG E13 „Na pracovním listu jsou 

tři prolínající se tvary. 

Dokážeš je sledovat 

prstem jeden po druhém? 

Věděl/a bys, co je to za 

tvary?“ 

 

Žák umí sledovat tři 

prolínající se tvary jako 

tři oddělené tvary.  

16. TPF 

 

Vnímání figury a 

pozadí 

Pracovní list FG E11 Ukažte žákovi startovací 

bod reliéfní čáry, který je 

vlevo dole. „Umíš sledovat 

tuto čáru prstem?“   

Žák umí sledovat reliéfní 

čáru, která je obklopená 

rušivými plochami. 

 



 

 

 

17. TPF 

 

Hmatově 

prostorové 

vnímání 

Příkladový obrázek TSP 

34, materiál z boxu TSP 

34, „lepítka“ 

„Dokážeš umístit tyto 

malé válce přesně tak, jako 

ty, kterých jsi se právě 

dotkl/a?“ 

Cívky přilepte pomocí 

„lepítka“ k pracovní desce. 

Žák umí napodobit 

uspořádání čtyř malých 

předmětů, při němž bere 

v úvahu vnitřní prostory. 

18. TPF 

 

Hmatově 

prostorové 

vnímání 

Pracovní list TSP E28 

A,B 

„Já držím pracovní list 

svisle a ty máš jeden před 

sebou. Jsou stejné. Najdi 

kříž na listu před tebou a 

pak ukaž ten samý na 

svislém listu (bez 

hledání).“ 

Žák umí lokalizovat 

identický tvar na 

vodorovné i svislé ploše. 

19. TPF 

 

Hmatově 

prostorové 

vnímání 

Pracovní list TSP E31, 

materiál z boxu E31 (4 

malé předměty). 

„Můžeš umístit tyto malé 

krabičky na stejná místa na 

druhém pracovním listu?“  

Žák umí napodobit 

rozložení objektů na 

ploše s využitím 

hmatových linek. 

20. TPF 

 

Hmatově 

prostorové 

vnímání 

Pracovní list TSP E32     

 

„Mají tyto dvě čáry 

stejnou délku?“ 

Žák umí zjistit, zda dvě 

čáry (vodorovná a svislá) 

na jednom pracovním 

listě mají stejnou délku. 

21. TPF 

 

Hmatově 

prostorové 

vnímání 

Pracovní list TSP E27 „Který směr ukazují 

šipky?“ 

Žák umí rozlišit směr 

šipek. 

22. TPF 

 

Třetí a druhý 

rozměr 

Reliéfní mapa 

FG E12 
 

„Dokážeš označit na mapě 

Rakousko?“ 

Žák umí označit určitou 

zemi/kontinent na reliéfní 

mapě. 

23. TPF 

 

Třetí a druhý 

rozměr 

Pracovní list TSD F7, 

materiál z boxu TSD F7-

krychle a válec 

„Který tvar patří k 

prvnímu a druhému 

nákresu? Dokážeš mi říct, 

co znamenají ty 

nepřerušované a tečkované 

čáry?“ 

Žák umí přiřadit k sobě 

trojrozměrný tvar 

s nákresem na ploše. 

24. TPF 

 

Taktilní jazyk 

 

Pracovní list TL 11 „Můžeš mi říci, co ti tyto 

čáry připomínají? Uměl/a 

bys je nějak popsat?“ 

Sledujeme úroveň 

slovního vyjadřování. 

Žák umí popsat hmatové 

podněty různé kvality 

(přerušované, točité, 

tečkované). 



4. Praktické dovednosti 

 
 

 

 

 

 

Příloha 7- Vyplněný hodnotící arch-Student č. 1 

 Materiál Zadání úkolu Cíl a hodnocení úkolu 

1. PD 

Spojovací funkce 

mezi objekty 

Mince a bankovky  Žák rozpozná mince a 

bankovky. 

2. PD 

 

Spojovací funkce 

mezi objekty 

Mikrovlnná trouba 

/varná konvice 

 Žák zná účely složitějších 

elektrospotřebičů a ví, jak 

se používají. 

3. PD 

 

Sekvence jednání 

Balicí papír, izolepu, 

předmět k zabalení 

 Žák umí samostatně 

uskutečnit praktický úkon a 

vymyslet nezbytné 

předpoklady pro tento 

úkon. 

4. PD 

 

Sekvence jednání 

Plastový sáček nebo 

balení kávy 

 Žák umí stanovit pořadí 

činnosti u neznámého 

úkonu (např. dát plastový 

sáček do koše, či otevřít 

balení kávy). 

5. PD 

 

Sekvence jednání 

Náčiní na šití, knoflík  Žák umí uskutečnit 

komplexní domácí práce 

(např. přišít knoflík). 

6. PD 

 

Dovednosti 

sebeobsluhy 

Balzám na rty/ políčko 

na podpis 

 Žák používá hmat, aby 

vykonal složitý dotekový 

úkon (balzám na rty, podpis 

do podpisového políčka). 

7. PD 

 

Dovednosti 

sebeobsluhy 

  Žák si umí ostříhat nehty 

či naservírovat jídlo. 

8. PD 

 

Hmatová 

strategie 

Sklenička, krabice 

džusu/mléka/ lahev 

 Žák využívá hmat při 

samotné činnosti nutné k 

sebeobsluze. Otevře krabici 

s mlékem a nalije si mléko 

do sklenice. 

9. PD 

 

Hry 

Hrací kostka  Žák umí hrát stolní hry, 

spočítá body na kostce. 



 

  



 

  



 



Příloha 8 - Vyplněný hodnotící arch-Student č. 2 

 

  



 

  



 

 


