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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým 

postižením a dětí nevidomých ve věku tři až šest let. Hmatové vnímání je posuzováno 

prostřednictvím testu Tactual Profile. Úvod práce se stručně věnuje problematice zrakového 

vnímání, specifikům vývoje dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku, hmatovému 

vnímání a dalším kompenzačním smyslům a v dále také významu hry v předškolním období. 

Druhá část práce je věnována samotnému testu Tactual Profile a jeho popsání. Následující 

část práce se věnuje samotnému výzkumnému šetření, jehož výzkumnou metodou byl již 

zmíněný zahraniční nestandardizovaný test Tactual Profile. Test nebo spíše pozorovací 

nástroj slouží k diagnostice stupně rozvoje hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým 

postižením a dětí nevidomých. Jeho prostřednictvím lze zjistit stav hmatového vnímání 

u konkrétního dítěte a stanovit oblasti, ve kterých mají děti obtíže nebo naopak, ve kterých 

vynikají. Cílem výzkumného šetření je zjistit využitelnost testu u cílové skupiny a jeho další 

využití ve speciálně pedagogické praxi. Dále je práce věnována zjištěním, zda na základě 

výsledků lze stanovit plán pro podporu rozvoje hmatového vnímání. Závěrem jsou uvedeny 

výsledky výzkumného šetření formou zpráv z vyšetření testem Tactual Profile jejichž 

součástí je vždy závěr s doporučením a dalšími návrhy pro speciálně pedagogickou podporu.  
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ABSTRACT 

This diploma thesis addresses the topic of tactile perception examined in the cases of 

children with severe visual impairment as well as in the cases of blind children aged from 

three to six years. Tactile perception is assessed by the Tactual Profile test. The introduction 

of this thesis briefly summarizes the issue of visual perception, specifics of development of 

a pre-school child with a visual impairment, tactile perception and other compensating 

senses, and the importance of play in the pre-school period. The second part of this thesis is 

focused on the Tactual Profile test and its description. The following part is dedicated to 

research based on applying the aforementioned method of the non-standardized Tactual 

Profile test. The test, or more precisely the testing tool, is used for diagnosing the level of 

tactile development among children with severe visual impairment and among blind 

children. The test results provide the possibility to assess the status of tactile perception of 

the specific child and determine areas which are challenging for the child as well as areas in 

which the stated child excels. The goal of this research was to ascertain the applicability of 

the test regarding the target group and examine its potential utilization in the special 

education practice. The research also tried to answer the question of whether the test results 

could be used to establish a plan for support of tactile development. The closing part of this 

thesis informs the reader about the results of the research in the form of reports from the 

Tactual Profile test examinations. An integral component of the test reports is always 

a conclusion with a recommended course of further action and suggestions for additional 

support by special education. 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce se věnuje problematice hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým 

postižením a u dětí nevidomých ve věku tři až šest let. Stav rozvoje hmatového vnímání je 

zkoumáno prostřednictvím pozorovacího nástroje Tactual Profile, který je upravený pro 

cílovou věkovou skupinu. Toto téma je velice aktuální, a to zejména z toho důvodu, že se 

v České republice téměř nepoužívají tak obsáhlé nástroje, které by takto komplexně 

hodnotily oblast hmatového vnímání.  

Úvod práce je stručně věnovaný zrakovému postižením. a aby mohla být správně nastavena 

podpora rozvoje hmatového vnímání, musíme vědět, jaké omezení plyne z daného 

zrakového postižení. Následně se práce věnuje specifickému vývoji dítěte se zrakovým 

postižením v předškolním věku, protože právě toto období je klíčové pro další vývoj dítěte, 

neméně významné je i hmatové vnímání jako takové včetně dalších kompenzačních smyslů. 

v neposlední řadě se pozornost věnuje také hře, protože hra je v tomto období hlavním 

zdrojem učení. 

Tactual Profile je nestandardizovaný zahraniční pozorovací nástroj, který slouží ke 

zjišťování stavu hmatového vnímání. Jsou zde popsány jeho cíle, využití, pokyny 

k administraci a obecné zásady pro práci s testem.  

Závěr je věnován vlastnímu výzkumnému šetření. Jsou zde popsány metody, které budou 

během šetření použity a uvedeny cíle i výzkumné otázky. Cílem diplomové práce je zjistit 

využitelnost testu u dětí se zrakovým postižením a dětí nevidomých ve věku tři až šest let 

a zároveň zjistit jeho další využití v praxi. Pozornost se věnuje také dalším možnostem 

využití testu ve speciálně pedagogické praxi. Následně je popsán průběh a informace 

o samotném výzkumném šetření. Výsledky výzkumného šetření a navržení speciálně 

pedagogické podpory jsou uvedeny v jednotlivých zprávách z vyšetření testem Tactual 

Profile pro každé dítě zvlášť. Jde tedy především o kvalitativní výzkum za podpory 

testového nástroje.  
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2 Zrak a těžké zrakové postižení 

Zrak je pro člověka jedním z nejdůležitějších smyslů, získává jím 70-90 % všech informací, 

je tedy smyslem, pomocí kterého člověk získává zdaleka nejvíce informací. Aby byl člověk 

schopný vidět, a ne se pouze dívat, je potřeba aby spolupracovaly tři části zrakové dráhy, to 

znamená: oko, oční nerv a mozkové centrum. Pokud některá z těchto částí nefunguje nebo 

funguje špatně, člověk získá buď špatnou nebo dokonce žádnou zrakovou informaci. Příčin 

proč konkrétní osoba, v našem případě se bude jednat o nevidomé dítě či dítě s těžkým 

zrakovým postižením, nevidí je celá řada. z důvodu správně cílené podpory by nás vždy 

měla zajímat etiologie zrakového postižení, diagnóza nebo míra funkčního vidění (Kochová, 

Schaeferová, 2015).  

 

2.1 Etiologie zrakových vad 

U zrakových vad je důležité vědět, kdy zraková vada vznikla. v tomto případě můžeme tedy 

zrakové vady dělit na prenatální, perinatální, postnatální a získané. Další možné dělení je na 

vady vrozené, dědičné a získané během života (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). 

Bartoňová, Bytešníková, Vítková a kol. (2012) navíc uvádí ještě dělení podle místa a příčiny 

vzniku. v takovém případě pak mluvíme o orgánových vadách a centrální poruše zraku, 

jinak o kortikálním postižením zraku (CVI). 

Oláh (in Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007) uvádí, že vrozenou zrakovou vadou trpí 

přibližně 2 % ze všech novorozenců a dalších 0,5 % vad je zjištěno následně během života. 

Vrozené vady jsou způsobovány především patologickými jevy a stupeň zrakové vady závisí 

na čase, kdy byl vývoj oka patologickým jevem zasáhnut. Projev zrakové vady závisí na 

druhu škodlivých jevů, na gestačním věku plodu i na zdravotním stavu matky. Patologické 

jevy nejčastěji dělíme na exogenní a endogenní vlivy.  

Mezi exogenní vlivy patří například mechanické, fyzikální či chemické poškození nebo 

poruchy metabolismu matky. Tyto vlivy způsobují nejčastěji anoftalmus, mikroftalmus nebo 

vrozený šedý zákal a dále pak u předčasně narozených dětí mohou způsobit vznik retinopatie 

nedonošených. 
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Endogenní vlivy nebo příčiny tvoří přibližně 20 % vrozených zrakových vad a způsobují 

například vrozený glaukom, retinoblastom, vrozený šedý zákal nebo albinismus (Hamadová, 

Květoňová, Nováková, 2007).  

2.2 Stupeň zrakové vady 

Při stanovení stupně zrakového postižení se vychází ze stavu zrakové ostrosti a rozsahu 

zorného pole. Podle výsledku následně rozdělujeme osoby na slabozraké, se zbytky zraku 

a na osoby nevidomé. Diagnostika a určení závažnosti zrakové vady vychází z klasifikace 

Světové zdravotnické organizace. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). Avšak 

samotné stanovení stupně zrakové vady vůbec nemusí vypovídat o schopnostech dítěte a 

o tom, jak efektivně svůj zrak využívá, a proto se můžeme setkat také s kategorizací podle 

narušené zrakové funkce, kterou Květoňová-Švěcová (in Bartoňová, Bytešníková, Vítková 

a kol., 2012, s. 179) shrnuje do pěti oblastí poruch zrakového vnímání:  

• Ztráta zrakové ostrosti, 

• Postižení zorného pole, 

• Okulomotorické problémy a narušené prostorové vidění, 

• Problémy se zpracováním zrakových podnětů, 

• Poruchy barvocitu. 

Velmi často se u dětí s vrozenou vadou tyto poruchy kombinují a zároveň dochází k narušení 

více funkcí současně.  

2.2.1 Slabozrakost 

Hamadová, Květoňová, Nováková (2007, s. 36) definují slabozrakost jako: „nevratný pokles 

zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně nebo je zorné pole zúženo na 

20 stupňů bilaterálně bez ohledu na centrální zrakovou ostrost.“ Slabozrakost se následně 

rozlišuje na lehkou, střední a těžkou. Mohou se objevovat výpadky zorného pole a další 

přidružující poruchy zorného pole.  

2.2.2 Zbytky zraku  

Osoby se zbytky zraku mají snížený vizus v rozsahu 3/60–1/60 nebo mají zorné pole 

omezené na 5–10 stupňů kolem centrální fixace. Osoby se zbytky zraku můžeme rozdělit do 

dvou pomyslných skupin, první skupina bude co nejvíce využívat zbytků zraku a bude se 

tak snažit tíhnout k vidící společnosti, a naopak druhá skupina bude více využívat 
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kompenzačních smyslů a bude tak více nakloněna ke světu nevidomých (Hamadová, 

Květoňová, Nováková, 2007). 

2.2.3 Nevidomost   

Hamadová, Květoňová, Nováková (2007, s. 39) uvádí nevidomost jako: „ireverzibilní pokles 

centrální zrakové ostrosti pod 1/60 až po ztrátu světlocitu. Dále dělí nevidomost na 

praktickou a úplnou. Praktická nevidomost je charakteristická poklesem zrakové ostrosti 

v rozmezí 1/60 až po světlocit se správnou projekcí či omezeným zorným polem méně jak 

5 stupňů (Moravcová in Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). u totální nevidomosti 

neboli amaurosy, udávají zachovalý světlocit s chybnou projekcí až úplnou ztrátu světlocitu.  
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3 Dítě s těžkým zrakovým postižením v předškolním věku 

3.1 Specifika vývoje dítěte se zrakovým postižením 

Vývoj dětí se zrakovým postižením se ve své základní podstatě velmi podobá vývoji vidících 

dětí, ale i přes to se u dětí s těžkým zrakovým postižením objevují určitá specifika 

a odlišnosti, a to zejména ve čtyřech oblastech. v socioemoční, poznávací, řečové 

a pohybové oblasti (Bartoňová, Bytešníková, Vítková a kol, 2012).   

3.1.1 Socioemoční vývoj  

Dá se říci, že na socioemoční vývoj zraková vada, jako taková, nepůsobí přímo. Veškeré 

odchylky a odlišnosti v socioemoční oblasti jsou přímo závislé na tom, jak se se zrakovým 

postižením dítěte vypořádala rodina a okolí dítěte a jak k dítěti přistupují. Socioemoční 

vývoj dítěte se tedy dá velmi dobře ovlivnit správně zvoleným přístupem rodiny i odborných 

pracovníků (Bartoňová, Bytešníková, Vítková, 2012). 

Děti se zrakovým postižením mají omezené možnosti učit se nápodobu, což už v útlém věku 

vede k opoždění v rozvoji sociálních interakcí a následně také sociálních dovedností. 

v tomto období se mohou opožděné sociální dovednosti projevovat například v oblasti 

sebeobsluhy, v navazování přátelství nebo při běžných situacích jako je vstup do místnosti 

nebo připojení se k rozhovoru. Ale jak je již zmíněno výše, adaptace dítěte na sociální 

prostředí a situace je ve velké míře závislá na přístupu členů rodiny a vidících osob 

v prostředí dítěte (tamtéž).  

3.1.2 Poznávací procesy 

Kudelová, Květoňová (1996) i Opatřilová, Nováková a kol. (2012) uvádějí, že poznávací 

procesy u dětí se zrakovým postižením jsou do značné míry omezeny kvůli senzorické 

deprivaci. Dítě se zrakovým postižením má nedostatek podnětů, méně informací, méně 

zkušeností, nemůže se učit nápodobu a zrakové vjemy mohou chybět úplně, ve výsledku to 

znamená celkové snížení aktivity dítěte. Vnímání prostoru a aktivity s tím spojené jsou pro 

děti se zrakovým postižením velmi náročné. Stejně jako u vidících dětí, tak i u dětí 

s postižením zraku se při výchově využívají taktilní a haptické zkušenosti, ale při speciální 

výchově dítěte se zrakovým postižením je potřeba, aby tyto zkušenosti byly daleko bohatší, 

a to zejména v prvním roce života dítěte. Proto, aby se vjemy v mozku vzájemně doplňovaly 

je důležité, aby hmatové, sluchové a případně zrakové vjemy přicházely do mozku současně. 

v případě, že je zrak poškozen nebo zcela chybí je nahrazován hmatovým vnímáním. 
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Nesmíme ale zapomínat, že hmat má úplně kvalitativně odlišná specifika. Dítě hmatem 

vnímá sukcesivně, tedy od celku k části, a proto nemůže předměty ani prostor vnímat 

globálně, ale pouze po určitých částech. Co se týče sluchu, pokud u nevidomého dítěte 

aktivizujeme sluchové vnímání, tak se sluch stává citlivějším a diferencovanějším což je 

výsledkem učení se v určité životní situaci a sluch se tak stává kompenzačním faktorem. 

Vnímání se ale účastní další psychické procesy jako je pozornost, paměť a myšlení, které je 

potřeba rozvíjet hlavně prostřednictvím řeči. 

U pozornosti je velice důležitá její bdělost. Pokud vezmeme v úvahu, že u vidícího dítěte 

udržuje pohotovost pozornosti zrak, pak jeho omezení či chybění u dítěte se zrakovým 

postižením může vést ke snížení mozkové činnosti. Dítě se pak projevuje jako ospalé, má 

nižší svalový tonus z čehož může vyplynout mylný závěr, že dítě trpí mozkovou obrnou, 

přičemž se skutečně jedná o zrakovou deprivaci. a právě proto je velmi důležité nabízet dítěti 

jiné než zrakové podněty tak, aby došlo k jeho aktivizaci a tím snížit riziko opoždění vývoje. 

Velmi důležitou roli v životě dítěte se zrakovým postižením má paměť. To, co si vidící dítě 

zkontroluje zrakem během vteřiny, si musí dítě se zrakovým postižením vybavit ve své 

paměti, například rozmístění nábytku v místnosti (Opatřilová, Nováková a kol., 2012). 

u vývoje myšlení, potažmo řeči, je velmi důležitým mezníkem uvědomění si a pochopení 

stálosti předmětů, předmět existuje i když už ho nemáme na dosah nebo ho nevidíme a dále 

pochopení vztahů mezi předměty i lidmi a neméně důležitý je také vývoj pojmů jako je 

identifikace, srovnání nebo zevšeobecňování. Toto stadium může být v důsledku zrakového 

postižení opožděné o jeden až dva roky (Bartoňová, Bytešníková, Vítková a kol., 2012). 

3.1.3 Řečový vývoj 

Dle Vágnerové (in Opatřilová, Nováková a kol., 2012) má řeč pro děti s těžkým zrakovým 

postižením větší význam než pro děti intaktní, též se mohou objevovat individuální rozdíly 

mezi dětmi s postižením a bez postižení. Pokud děti se zrakovým postižením vyrůstají 

v podmětném prostředí, zpravidla se tyto rozdíly ve vývoji řeči v předškolním věku 

vyrovnají. Řeč je pro děti jak komunikačním, tak i kompenzačním prostředkem. Děti 

s těžkým zrakovým postižením používají řeč ke zjišťování představ o prostoru, k udržování 

očního kontaktu a často opakují to, co slyší (Bartoňová, Bytešníková, Vítková a kol., 2012). 

Co se týče vad řeči u dětí se zrakovým postižením, tak se nejčastěji můžeme setkat 

s patlavostí a verbalismem. Děti často používají slova, kterým úplně nerozumí nebo neznají 

pravý význam, například barvy. Nápadné jsou u těchto dětí také neverbální složky řeči, jako 
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je mimika a řeč těla. Děti mají často například strnulý výraz či odvrací tvář od 

komunikačního partnera (Lechta in Bartoňová, Bytešníková, Vítková a kol., 2012).  

3.1.4 Pohybový vývoj 

Hamadová, Květoňová, Nováková (2007) a Keblová (2001) se shodují, že pohybový vývoj 

velmi úzce souvisí s ostatními oblastmi vývoje jako je řeč, myšlení nebo lateralita. u dětí se 

zrakovým postižením, zejména s těžkým, dochází k opoždění pohybového vývoje a 

k přeskočení některých vývojových fází, navíc se u dětí mohou začít rozvíjet náhradní 

pohybové mechanismy (poskoky, kývání, mačkání očí), sklony ke stereotypu a závislosti, 

kterými pohyb nahrazují, proto je velmi důležitá podpora a správné vedení rodiny 

i odborníků při nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu. Prostorová orientace 

a samostatný pohyb jsou pro budoucnost a nezávislost dítěte stěžejní. 

V důsledku těžkého zrakového postižení, chybění zrakových vjemů a možnosti zpětné vazby 

se výrazně opožďuje vývoj hrubé motoriky. Jak moc se bude dítě ve vývoji opožďovat závisí 

ve velké míře na rodičích a odbornících, kteří by měli dítěti včas zajistit dostatek podnětů, 

aby vytvořili co nejlepší základ pro správný vývoj dítěte. Je nutné začít s výcvikem hrubé 

motoriky v kojeneckém věku, protože děti s těžkým zrakovým postižením již v tomto 

období nerady leží na bříšku a nerady v této poloze zvedají hlavu. Nicméně tyto polohy jsou 

velmi důležité pro formování dalšího vývoje dítěte, protože posilují krční a zádové svaly. 

Rodiče tedy musí, nejlépe hravou formou, přimět dítě, aby leželo na bříšku a později se 

přetáčelo nebo lezlo. Zde bychom rodičům mohli doporučit metodiku učení podle Lilli 

Nielsen. 

Lilli Nielsen (1998) využívá u dětí s těžkým zrakovým postižením tzv. přístup aktivního 

učení. Princip aktivního učení vychází z poskytnutí příležitosti dítěti, které může předměty 

samostatně a aktivně prozkoumávat a samotná činnost nebo aktivita tak vychází z mozku 

a rozhodnutí samotného dítěte. Dítě si tak osvojuje dovednosti, které se stávají jeho součástí, 

jsou mu přirozené a tím pádem je pak dále používá, spojuje s dalšími schopnostmi 

a uspokojuje své potřeby. Dítě se tedy samo naučí základní kroky, které ho následně 

dovedou ke zvládnutí dané dovednosti. Ovšem aby se dítě mohlo učit, musí se také hýbat. 

Téměř všechny děti se zrakovým postižením se rodí se stejnou schopností pohybu jako děti 

bez postižení, ale na rozdíl od intaktních dětí jim díky porušení zraku chybí příležitosti 

k učení a nemají motivaci rozvíjet nové obměny pohybů, tím pádem si dítě zvyká na 

statickou situaci a časem se zapomíná umět hýbat. Takové děti pak mohou být podobně 
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nepohyblivé jako například děti s mozkovou obrnou. Ohebnost u těchto dětí sice můžeme 

udržovat tím, že jim budeme hýbat s rukama a nohama, ale tyto pohyby nevykonávají sami 

děti, takže nikdy nepovedou k vytvoření pohybů záměrných. Aby se z nezáměrného pohybu 

stal pohyb záměrný, je jednak důležité, aby rozhodnutí o pohybu vyšlo z mozku dítěte a za 

druhé, aby po vykonání nezáměrného pohybu přišla sluchová, hmatová nebo čichová zpětná 

vazba. Na nás tedy je, abychom dítěti poskytli takové příležitosti a možnosti k pohybu, které 

samo využije a spojí se smyslovými orgány, to znamená znovu vytvoří a zdokonalí spojení 

kinestetické a hmatové informace, které dítě mělo již v děloze matky.  

Důležitou součástí metody aktivního učení jsou tzv. kinematické pohyby. Kinematický 

pohyb je vlastně nezáměrný pohyb, který vzniká při vykonávání pohybu záměrného. 

Například záměrný pohyb levou rukou může způsobit nezáměrný pohyb ruky pravé, úst nebo 

nohou. Má-li se z kinematického pohybu stát pohyb uvědomělý a záměrný je nezbytné, aby 

dítě při každém náhodném pohybu dostalo smyslovou zpětnou vazbu a mohlo si tak začít 

pohyby uvědomovat. Skvělou pomůckou na uvědomování si pohybů a prostorových vztahů 

je pomůcka „Little Room“ neboli pokojíček. Little Room je malý prostor, který dítě 

obklopuje, nabízí mu různé předměty a zvuky, čímž dítě motivuje k pohybu a zároveň se 

pomáhá dítěti uvědomit si sebe samého jako tvůrce zvuků (Nielsen, 1998). 

Podle Bartoňové, Bytešníkové, Vítkové (2012) je dalším důležitým obdobím 

v psychomotorickém vývoj dítěte s těžkým zrakovým postižením věk okolo jednoho roku, 

kdy se rozvíjí koordinace ucho-ruka. Kolem druhého roku pak nastupuje jemný úchop ruky, 

který ovšem může zkomplikovat taktilní defenzivita. Děti s taktilní defenzivitou se odmítají 

dotýkat některých materiálů nebo předmětů, což může vývoj dítěte velmi zkomplikovat 

a vážně zasáhnou rozvoj smyslových zkušeností dítěte. Stejně tak se až okolo druhého roku 

objevuje samostatná chůze. Nicméně podle Keblové (2001) se dítě s těžkým zrakovým 

postižením začíná stavět ve stejném věku jako dítě bez postižení, ale potřebuje delší dobu, 

než se naučí chodit.  

3.2 Předškolní vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením  

V České republice se předškolní vzdělávání řídí podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Dalšími právně závaznými dokumenty České republiky, ze kterých lze v obecnější míře 

vycházet a týkají se dětí se zdravotním postižením je Úmluva o právech dítěte či Úmluva 

o právech osob se zdravotním znevýhodněním.  
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Předškolní vzdělávání a pobyt v předškolním zařízení přináší dětem velké množství nových 

podnětů, situací, aktivit nebo her. u intaktních dětí je to období iniciativy a sebeprosazení 

dítěte, ovšem u dítěte s těžkým zrakovým postižením tomu tak vůbec být nemusí. Je to 

způsobené tím, že se u dítěte již od batolecího věku vytváří určité stereotypní chování 

a nerozvíjí se tak kompetence, které by potřeby iniciativy a sebeprosazení naplňovaly. Navíc 

takové chování mnohdy nevědomky podporují samotní rodiče, kteří svým přístupem a příliš 

ochranitelskou výchovou udržují dítě v pasivně receptivním postoji. Tím pádem je dítě 

s těžkým zrakovým postižením ve vztahu k okolí v pasivní roli a je odkázáno na někoho, 

kdo mu vstup do světa zprostředkuje (Vágnerová, 1995). Navzdory tomu má předškolní 

vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením nezastupitelné místo v životě dítěte. Podle 

Keblové (in Hamadová, Květoňová, Strnadová, 2007) je předškolní věk nejvhodnějším 

časem pro integraci dítěte, nicméně někteří rodiče raději volí speciální mateřské školy.   

 Ať už si rodiče zvolí jakoukoli mateřskou školu, tak by měla pokračovat v nácviku rozvoje 

dovedností, na kterých rodiče a pracovníci rané péče spolupracovali před nástupem dítěte do 

mateřské školy. Děti se zrakovým postižením by se měly v mateřské škole, kromě jiného, 

učit využívat a pečovat o svůj zrak, případně zbytky zraku, a především se seznamovat 

s pomůckami, které jim později usnadní učení a vlastně každodenní život. Zraková stimulace 

by měla v mateřské škole probíhat především pomocí úpravy prostředí. Především třída, kde 

je dítě vzděláváno by měla být upravena kontrastně, výrazně a vhodně osvětlena. Podle 

Keblové (in Bartoňová, Bytešníková, Vítková a kol., 2012) by se mělo dále předškolní 

vzdělávání dítěte se zrakovým postižením zaměřit na fáze zrakového výcviku, například na 

rozlišování, pochopení vztahu obrázku a trojrozměrného předmětu nebo případné poznávání 

barev či jasu. Pro rozvoj těchto dovedností můžeme využívat pomůcky jako jsou svítilny, 

světelné panely, kontrastní panenky, zvukové předměty (rolničky, zvonečky), obrázkové 

knihy nebo i moderní technologie jako jsou iPady a interaktivní tabule.  

Co se týče pohybové výchovy, děti by se měly naučit správným pohybovým návykům včetně 

vhodného chování a uvědomování si nebezpečí, odbourávat strach z pohybu nebo využívat 

kompenzační smysly. Už v předškolním věku by se u dětí měly vytvářet první zásady 

a návyky prostorové orientace a samostatného pohybu, což je například chůze s průvodcem, 

mailing – kluzká prstová technika, bezpečností postoje a další (Wiener in Bartoňová, 

Bytešníková, Vítková a kol, 2012). s prostorovou orientací a samostatným pohybem se 

velmi úzce pojí smyslová výchova. Při smyslové výchově se zaměřujeme především na 
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oblasti vnímání - funkční vidění, sluch či hmat tak, aby si dítě dokázalo utvořit co 

nejucelenější představu o místě, kde se pohybuje.  

Další oblastí, kde je nutná úzká spolupráce rodiny a mateřské školy je oblast sebeobsluhy. 

Dítě se zrakovým postižením má při sebeobsluze určitá specifika a je potřeba, aby během 

předškolního vzdělávání zvládlo základy tělesné hygieny, stolování, oblékání a svlékání či 

vyhledávání a následné uklízení hraček (Keblová in Bartoňová, Bytešníková, Vítková a kol., 

2012). Specifika pramení například z potřeby delšího času na naučení zvládnutí nových 

úkonů, dítě potřebuje více pomoci a podpory ze strany pedagogů, nácvik je potřeba rozdělit 

na více menších kroků, které se učí postupně a teprve po naučení se spojují dohromady. 

k nácviku můžeme využívat sebeobslužné pomůcky i reálné předměty. Sebeobsluha je též 

jednou z mnoha složek sociálních dovedností. Mimo ni sem ještě patří například slušné 

chování, sebeprosazení, navazování vztahů, zařazení se do sociální skupiny, schopnost 

verbální i neverbální komunikace nebo společenská etiketa. Zvládnutí všech těchto 

dovedností spolu tvoří dobrý předpoklad pro plnohodnotný život (Sacks in Bartoňová, 

Bytešníková, Vítková a kol., 2012). z toho tedy vyplývá, že hlavním cílem předškolního 

vzdělávání, kromě přípravy dítěte na přechod do školy, je také rozvíjení základů strategií, 

které poté dětem se zrakovým postižením umožní úspěšnost v sociálních interakcích.  Podle 

Bartoňové, Bytešníkové, Vítkové a kol. (2012) je úspěšný rozvoj sociálních dovedností 

dítěte založen na osobnosti a přístupu učitelky, na setkávání s vrstevníky, důležitá je také 

organizace zážitkových seminářů, metody kooperativního učení, dramatická výchova nebo 

poskytnutí možnosti iniciovat komunikaci ze strany dítěte s postižením.  
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4 Hmat a další kompenzační smysly  

U dětí se zrakovým postižením, zejména s těžkým, je nezbytné, aby se během předškolního 

vzdělávání naučily efektivně využívat zbylé smysly a tím dokázaly v co nejlepší možné míře 

vykompenzovat narušené nebo zcela chybějící zrakové informace. Jde především o nácvik 

využívání sluchu a hmatu, ale pro doplnění informací je pro děti s těžkým zrakovým 

postižením důležitý také čich nebo chuť. Výcvik těchto smyslů by měl v předškolním 

vzdělávání probíhat nejen prostřednictvím smyslové výchovy, ale měl by se stát přirozenou 

součástí každodenních aktivit (Bartoňová, Bytešníková, Vítková a kol., 2012).  

 

4.1 Hmatové vnímání 

Každý z nás už se jistě setkal s názorem, který převládá stále ještě u mnoha lidí, že sice 

nevidomý nemají zrak, ale o to více jim bylo naděleno v jiných oblastech. Určitě bychom 

mohli říci, že dítě nebo později dospělý se zrakovým postižením má lépe vyvinutý například 

hmat či sluch, ale rozhodně mu to není „dáno“. Je to způsobené tím, že nevidomí tyto smysly 

potřebují v co největší možné míře během každodenního života, nahrazují jim to, co 

nemohou vidět zrakem, a proto jsou u nich systematicky rozvíjeny, ideálně už od raného 

dětství (Kochová, Schaeferová, 2015).  

Hmatové i zrakové vnímání mají stejný cíl a tím je vytvoření obrazu vnímaného předmětu 

v mozku, avšak každé z nich se dobere výsledku jinou cestou. Jak zrakem, tak i hmatem 

dokážeme zjistit velikost, tvar, směr, trojrozměrnost, klid nebo pohyb. Zrakem navíc ještě 

dokážeme rozlišit barvu, hmatem pak naopak teplotu, váhu nebo tvrdost. I když se může na 

první pohled zdát, že hmatem můžeme vnímat více informací o předmětu a je tedy 

přínosnějším, není tomu tak. Velkou nevýhodou je například to, že hmat má velmi omezený 

prostor a můžeme jím tedy vnímat pouze prostor na vzdálenost ruky, zároveň proces 

hmatového vnímání trvá déle, než je tomu u vnímání zrakového. Další věcí, kterou zrakem 

vnímáme úplně samozřejmě, ale pro děti s těžkým zrakovým postižením je to až 

nepředstavitelné je vnímání perspektivy. Důležité je též myslet na detaily, které zrakem 

běžně nevnímáme, jako jsou například čisté linie bez rušivých elementů, čisté obrázky bez 

kapek lepidla a podobně (Kochová, Shaeferová, 2015). 
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4.1.1 Podstata a formy hmatového vnímání  

K tomu, aby mohl člověk se zrakovým postižením, i bez postižení, používat a rozvíjet 

schopnosti hmatového vnímání potřebuje především správné fungování kožního 

analyzátoru, který je složen z receptorů pro dotyk a tlak, dostředivých drah a korových 

oblastí kožní citlivosti v temenním laloku koncového mozku (Venclová, 2004).  

Orel, Facová a kol. (2010) popisují hmat jako rozsáhlý receptorový systém, který ovšem 

není jasně ohraničený a vymezený, jako zrak nebo sluch, ale prochází v podstatě po celém 

těle, a označován jako somatosenzorický systém. Somatosenzorický systém se následně dělí 

na dvě podoblasti. První podoblastí je systém kožního čití a druhou je systém hlubokého čití. 

Pod kožní neboli povrchové čití řadíme taktilní čití (dotek, tlak), termocepci (teplota) nebo 

nocicepci (bolest) a hluboké čití zahrnuje statickou (poloha těla a jeho částí) a dynamickou 

propriocepci (vnímání pohybu těla a jeho částí). Informace o senzitivních vjemech se 

z periferních receptorů do centrální nervové soustavy dostávají pomocí tzv. senzitivních 

drah. Ty vedou vjemy nejen o hmatu, tlaku, tahu, vibraci, teplotě či bolesti, ale také vjemy 

zrakové, sluchové, čichové nebo chuťové. Všechny tyto vjemy jsou následně v centrálním 

nervovém systému analyzovány tak, abychom je dokázali vnímat jako komplexní vjem 

(Naňka, Elišková, 2009). Senzitivní informace se v mozku dostávají především do oblasti 

thalamů, odkud jsou následně posílány do dalších struktur mozku jako je limbický systém, 

hypotalamus, mozeček, bazální ganglie nebo mozková kůra. Korová centra senzitivity jsou 

uložena v temenním laloku (Orel, Facová a kol., 2010).   

Hlavním rozdílem mezi hmatovým a zrakovým vnímáním je forma zpracování informací. 

Zatím co zrakem vnímáme předměty nejprve jako celek a až poté si všímáme detailů 

(analytický smysl) u hmatu je tomu přesně naopak. Hmatovým vnímáním zkoumáme 

nejprve detaily a z nich následně skládáme celek (syntetický smysl). Kromě toho ale člověk 

vnímá ještě haptický prostor, což je prostor, který člověk obsáhne svou rukou nebo 

roztaženýma rukama. Tento rozdíl bychom měli mít vždy na paměti, ať už pracujeme s dětmi 

nevidomými nebo s dětmi se zbytky zraku. Krom tohoto rozdílu následně obě autorky, 

Keblová (1999) i Finková (2011), rozlišují tři formy hmatového vnímání, a to podle 

analyzátorů, které jsou do hmatu zapojeny. Je to pasivní, aktivní a instrumentální hmat.  

Dle Šumníkové (2018) při pasivním hmatovém vnímání nedochází k pohybům rukou 

a aktivaci hmatových receptorů, tím pádem se nevytváří celkový obraz předmětu.  
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Díky aktivnímu hmatovému vnímání (haptice) naopak dochází k vytváření celkového 

obrazu předmětu, včetně jeho vlastností, kvalit i tvarů, což je způsobeno především aktivním 

pohybem rukou (Šumníková, 2018).  

Třetí formou je instrumentálním hmatovém vnímání. Při této formě vnímání je hmatová 

zkušenost zprostředkována skrze určitý nástroj, kterým může být například bílá hůl. Ta zde 

osobě se zrakovým postižením rozšíří hmatové pole i za cenu toho, že získaný vjem není tak 

ucelený jako u aktivního hmatového vnímání, což ale může být velkým přínosem například 

při prostorové orientaci a samostatném pohybu (Šumníková, 2018). 

Při hmatovém vnímání můžeme využívat jedné (monomanuální) nebo obou (bimanuální) 

rukou. Během bimanuálního hmatání, které je systematičtější, je obraz získáván daleko 

rychleji a přesněji, než je tomu u hmatání monomanuálního (Šumníková, 2018).  

 Aby hmatové vnímání bylo příjemné, je potřeba o pokožku dbát a vyhnout se případným 

negativním biologickým, fyzikálním nebo chemickým faktorům. Negativním faktorem 

může být například nepřiměřený a dlouhodobý tlak, chlad, popálenina nebo pouhá tříska. 

z biologických faktorů to pak může být únava, vyrážky či jiné nemoci (Keblová, 1999). 

4.1.2 Vývoj hmatového vnímání 

Z výše uvedeného vyplývá, že hmatové vnímání je pro nevidomé děti a děti s těžkým 

zrakovým postižením nezbytným kompenzačním smyslem a na jeho správném rozvoji 

významně závisí vývoj celé osobnosti dítěte. Smýkal (1986) i Keblová (1999) se shodují, že 

pro rozvoj hmatu je klíčový uchopovací reflex novorozence, který se následně vyvíjí v úchop 

celou dlaní a následně v úchop mezi palec a další prsty. Následuje spolupráce obou rukou 

a dalších částí těla, například úst či plosky nohy. Abychom dítě během prvního roku života 

správně rozvíjeli a motivovali k používání rukou, vkládáme mu do nich hračky a vybízíme 

jej ke hře. Pokud jsou hračky navíc ještě ozvučené nebo světelné vytváříme tak ideální 

podmínky pro rozvoj a spolupráci dalších smyslů, které bude jako dítě s těžkým zrakovým 

postižením běžně používat. Po prvním roce se soustředíme především na rozvoj jemné 

motoriky, měli bychom dát dítěti možnost poznat co nejvíce předmětů a nechat ho s nimi 

manipulovat. Předkládáme dětem kostky, pyramida kostky, hrníčky, lžíce a další podobné 

předměty, necháme děti samostatně jíst, stavět komín z kostek nebo vkládat předměty do 

sebe. Okolo dvou let by pak dítě mělo být schopno předměty třídit podle určitých kritérií, 

přendávat sypké materiály, vylévat vodu či pracovat s jednoduššími stavebnicemi. 

v předškolním věku pak pokračujeme v poznávání předmětů, učíme sebeobsluze, 
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modelujeme, zapínáme knoflíky, stavíme kostky, prohlížíme s dítětem reliéfní obrázky, 

a především by se dítě mělo setkat s první velikostí šestibodu. Jemnou motoriku dále 

rozvíjíme pomocí aktivit a her, které posilují potřebné svaly a vedou děti ke správnému 

úchopu, zároveň si dítě fixuje základní postupy hmatového vnímání. Velmi obecně můžeme 

říci, že by předškolní vzdělávání mělo být zaměřeno na činnosti jako je trhání a mačkání 

papíru, zasunování předmětů, kolíčků (šestibod), prohlížení reliéfních obrázků. Hlavním 

úkolem předškolního vzdělávání je připravit dítě na přechod do základní školy. I přes to 

všechno nelze u dítěte s těžkým zrakovým postižením přesně vymezit období, kdy a co má 

zvládnout nicméně platí, že před nástupem do základní školy by mělo dítě rámcově 

zvládnout používat všechny prsty při hmatání, uchopovat a držet předměty, přendávat 

předmět z ruky do ruky a poznávat předměty prostřednictvím hmatu. Pokud má dítě 

s těžkým zrakovým postižením zachovalé alespoň malé zbytky zraku, vedeme jej tak, aby 

jich využívalo v co největší možné míře (Keblová, 1999).  

4.1.3 Nácvik hmatového vnímání  

Při nácviku a rozvoji hmatového vnímání je potřeba dbát několika zásad. z počátku, když 

chceme dítě k používání hmatu motivovat, nabízíme mu jednoduché, měkké, příjemné 

předměty a hračky, předměty denní potřeby či geometrické tvary. Během prvních měsíců 

života je důležité, aby si dítě samotný dotek uvědomilo, zastavilo pohyb ruky a následně 

předmět uchopilo a ohmatalo si ho. Dítěti vždy dáváme takové předměty, které jsou pro něj 

bezpečné, a ne příliš složité. Zpravidla platí, že v mateřské škole dítě poznává malé 

nečleněné předměty a velké členěné. Kreativním nápadům se meze nekladou a při rozvoji 

hmatu u dětí s těžkým zrakovým postižením to platí dvojnásob. Děti mohou třídit předměty 

dle nejrůznějších vlastností, zpočátku ale pouze na dvě skupiny, později můžeme přidat třetí. 

v literatuře nenajdeme úplně jednoznačná pravidla, jak při nácviku hmatu postupovat, ale 

obecně platí, že k dítěti přistupujeme jako k individuu, bereme ohled na jeho schopnosti, 

dovednosti a zkušenosti. Dále vycházíme také z vlastností předmětů, se kterými pracujeme, 

je důležité si pamatovat, že postupujeme od jednoduchých předmětů ke složitějším a od 

hrubších povrchů k jemným. Následně Keblová (1999) uvádí obvyklé postupy jako je 

například ohmatávání menších předmětů od shora dolů, větší naopak zespod směrem nahoru, 

pohyblivé předměty je dobré si přidržet a zkoumat je od nápadných znaků, hmatový prostor 

je dobré rozšiřovat ve stále se zvětšujících kruzích, pro prvotní celkovou představu si 

ohmatat předmět oběma rukama či malé předměty prohlížet dvakrát, jednou jako celek 



22 

 

a podruhé se věnovat detailům. Je velmi důležité dát dítěti dostatek času a vést ho ke hmatání 

oběma rukama a k co nejúspornějším pohybům rukou. Ruce zároveň hmatají, vnímají 

a kontrolují, což vede k únavě dítěte, zpočátku je hmatání pro dítě velmi náročné a nepřesné.  

4.1.4 Předbraillská příprava v mateřské škole 

Jak jsme již zmiňovali výše, jedním z nejdůležitějších cílů předškolní výchovy je připravit 

dítě na povinnou školní docházku. u dětí s těžkým zrakovým postižením to platí dvojnásob. 

Aby se dítě ve škole mohlo začít učit Braillovo písmo, je nutné začít s přípravou již 

v mateřské škole. Naším úkolem je odbourání pasivity dítěte, klademe důraz na samostatnou 

hru/práci dítěte a rozvíjíme všechny kompenzační smysly. Všechny tyto činnosti a nejen ty, 

v podstatě všechny činnosti, které jsou nějakým způsobem spojeny s hmatem můžeme 

zahrnout pod jednotný pojem systematická hmatová výchova, která probíhá jak pod 

kontrolou pedagoga, tak i jako spontánní činnost dítěte. Do systematické hmatové výchovy 

patří například poznávání jednoduchých předmětů, třídění dle různých vlastností (tvaru, 

velikosti, hmotnosti, teploty, materiálu), vkládačky a jednoduché puzzle, navlékání kroužků 

i korálků, mozaiky, tvarování a modelování z různých hmot, práce s papírem, práce 

s reliéfními obrázky a mnoho dalších činností, zapomínat nesmíme ani na pravolevou 

orientaci (Finková, 2011).  

 

4.2 Sluchové vnímání 

Růžičková, Vítová (2014) uvádějí sluch jako nejvíce využívaný kompenzační smysl, kterým 

dítě s těžkým zrakovým postižením poznává svět na dálku. Smýkal (1986) ještě navíc 

dodává, že se sluch neobejde bez hmatu a hmat naopak bez sluchu, protože oba smysly 

zastupují zrakové vjemy jiným způsobem a tím pádem se dokonale doplňují. Podle toho také 

můžeme děti se zrakovým postižením rozdělit do dvou skupin – první skupina preferuje 

sluchové vnímání před hmatovým, druhá skupina to má naopak. u všech ale platí, že v životě 

potřebují využívat oba dva smysly.  

Zvuky dítě vnímá ještě před narozením, velmi brzy také dokáže rozpoznat hlas matky mezi 

ostatními zvuky, proto by maminka měla na dítě po narození mluvit co nejvíce, oslovovat 

ho z dálky, uklidňovat ho, a to vše by mělo probíhat klidným, příjemným a tichým hlasem. 

Stejně tak se postupně dítě učí rozeznávat další příbuzné a známé hlasy a spojovat si je 

s konkrétními lidmi (Kochová, Schaeferová, 2015).  
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Dítě se zrakovým postižením si již od útlého věku vytváří zvýšenou citlivost na zvuky, 

protože ty mu přináší v podstatě veškeré informace z prostředí, ve kterém se právě vyskytuje 

a které je mimo dosah ruky. Měli bychom se vyvarovat náhlým, výrazným a hlasitým 

zvukům, které přicházejí bez očekávání a mohly by dítě vylekat. Další věcí, které bychom 

se měli vyhnout, je zvuková kulisa v prostředí dítěte. Velmi často si lidé bez postižení pouští 

televizi či rádio jako zvukovou kulisu a mnohdy to ani nevnímají, přičemž pro dítě se 

zrakovým postižením jsou tyto zvuky velmi rušivé, mohou dítěti přinášet negativní zážitky 

a dítě je díky nim nepozorné vůči důležitým zvukům. Proto je dobré si televizi pouštět 

opravdu jen v případech, kdy se na ni koukáme. Dítě se v hlučném prostředí cítí nepříjemně, 

zmateně a může ho to velmi vysilovat. Aby se dítě naučilo sluch správně využívat, je 

nezbytné, aby se již odmalička učilo zvuky vnímat a rozlišovat je (Kochová, Schaeferová, 

2015).  

4.2.1 Rozvoj sluchového vnímání  

Jak jsme již zmínili výše, ze všeho nejdříve je důležité, abychom na dítě mluvili pomalu 

a klidně a dítě se seznámilo nejdříve s hlasy rodičů a poté s dalšími lidmi. Může se stát, že 

děti se zrakovým postižením budou nerady nosit čepice nebo jakkoli zakrytá ouška a to 

proto, že je potřebují volné, aby mohly zvuky lépe vnímat. Je velmi důležité, aby si děti 

spojovaly to, co slyší s tím, co vnímají hmatem. Smýkal (1986) toto spojování sluchového 

a hmatového vnímání nazývá jako audiotaktilní vztahy. k tomu se navíc snažíme naučit dítě 

rozlišovat zvuky na příjemné, nepříjemné či rovnou na nebezpečné (Kochová, Schaeferová, 

2015). 

 

4.3 Čichové a chuťové vnímání   

Čich a chuť jsou po hmatovém a sluchovém vnímání dalšími kompenzačními smysly a dle 

Jesenského (in Květoňová, Šumníková, 2010) jsou neméně důležitými kompenzačními 

smysly, zároveň jsou důležitou součástí tyflorehabilitace a tyfloreedukace. Čich se podílí na 

poznávání prostředí a za jeho pomoci dítě s těžkým zrakovým postižením rozlišuje například 

vůně, zápachy, svěžest či zatuchlost. Čich může velmi významně pomoci také v oblasti 

prostorové orientace a samostatného pohybu, kdy je dítě schopné se orientovat například 

podle typických vůní obchodů, které po cestě míjí (vůně pekárny, lékárny, parfumerie 

apod.). Mezi hlavní olfaktorické techniky patří dynamická a nedynamická technika. Při 
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dynamické technice je dítě schopné rozpoznat pohybující se zdroj vůně nebo zápachu 

a nedynamická technika umožňuje rozpoznání nepohybujícího se zdroje vůně či zápachu 

(Květoňová, Šumníková, 2010). 

Dle Keblové (in Květoňová, Šumníková, 2010, s. 18) je cílem čichového výcviku: 

• rozlišení různých čichových vjemů, 

• lokalizace čichových vjemů, stanovení jejich původu, 

• stanovení intenzity čichových vjemů,  

• určování typických vůní (ocet, sýr, káva), 

• rozeznávání potravin, ovoce a zeleniny, 

• rozlišování jednotlivých druhů koření, 

• poznávání rostlin (byliny, keře, stromy), hub, 

• identifikování nebezpečných látek, 

• využívání čichu při sebeobsluze (čistota prádla, oděvů, těla), 

• získávání doplňujících údajů o některých vlastnostech svého okolí (vůně vzduchu po 

dešti), 

• doplňování informací při prostorové orientaci (vůně různých obchodů). 
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5 Hra jako dominantní činnost v předškolním věku  

Protože Tactual Profile, kterým jsme zjišťovali stav hmatového vnímání u dětí nevidomých 

či s těžkým zrakovým postižením se soustředí na hmat v každodenním životě, je tedy zcela 

přirozené, že k tomu využívá předměty, se kterými se dítě denně setkává a hraje si s nimi. 

Všechny položky v Tactual Profile byly zpracovány tak, aby odpovídaly praktickým 

situacím každodenního života a zároveň je tak můžeme využít jako inspiraci pro případnou 

rehabilitaci při zjištění, že dítě v dané oblasti selhává. a protože je pro dítě předškolního věku 

stěžejní aktivitou dne hra, tak si ji v následující kapitole alespoň částečně přiblížíme 

(Blokker, Grevink a kol, 2009).   

Předškolní věk je označován jako období hry. Dítě v tomto období tráví hrou převážnou část 

dne, je to jeho nejčastější a nejpřirozenější aktivita, zároveň se hra stává jednou 

z vývojových potřeb dítěte jejímž prostřednictvím se rozvíjí celá jeho osobnost 

(Suchánková, 2014).  

Hra má své typické vlastnosti a specifika. Už v 17. století Jan Amos Komenský popsal 

některé znaky, které jsou pro hru typické. Mezi nimi byl například pohyb, vlastní rozhodnutí, 

řád, lehkost, družnost či duchovní uvolnění (Suchánková, 2014). Dnes mezi vlastnosti 

a specifika hry řadíme dle Koťátkové (in Suchánková, 2014) spontánnost, fantazii, tvořivost, 

radost, uspokojení, zaujetí či přijetí role, Opravilová a Neuman (in Suchánková, 2014) pak 

navíc dodávají smysluplnost, samoúčelnost, dramatičnost, přítomnost, vnitřní nekonečnost 

nebo například nejistotu výsledků. Další, velmi důležitou vlastností hry je, že je zábavná. 

Dítě se během hry baví, neúnavně pracuje, baví se a přitom, aniž by to vědělo učí se a toho 

bychom měli využít ať už se jedná o děti s postižením nebo bez. I když se může hra dětí 

s postižením zraku na první pohled velmi lišit od hry dětí bez postižení, tak podstata vývoje 

hry u obou skupin probíhá ve stejných fázích. Pro nás je velmi důležité pochopit rozdíly 

a specifika mezi hrou dětí s postižením zraku a dětí bez postižení, abychom dokázali 

nastavit správnou podporu hry u dětí se zrakovým postižením. Stejně tak musíme dále 

rozlišovat, zda právě pracujeme s nevidomým dítětem nebo s dítětem se zbytky zraku, 

protože i zde jsou určité rozdíly. Hra u dětí se zrakovým postižením neprobíhá tak 

samozřejmě, jednotlivé fáze hry probíhají jinak a nastupují výrazně později, než je tomu 

u dětí intaktních (Kochová, Schaeferová, 2015).  
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5.1 Hra ve vývoji dítěte 

Každé dítě má potřebu poznávat svět a orientovat se v něm, někam patřit a nějakým 

způsobem se rozvíjet, s tím jde také ruku v ruce chuť do života a vitalita dítěte. Na základě 

toho tedy můžeme říci, že ve své podstatě má hra existenční význam (Moleman a kol., 

2014).  

Dále hra dětem zprostředkovává poznávání okolního světa, vlastního těla, mohou poznávat 

předměty okolo sebe, které mohou následně porovnávat a nějak na ně reagovat, učí se tedy 

nějaké akci a reakci. Prostřednictvím hry se učí také plánovat, získávat dovednosti ve 

fyzické, psychické, sociální i emociální oblasti. Ve výsledku toho tedy můžeme usoudit, že 

hra má velký význam pro kognitivní a funkční vývoj (Moleman a kol., 2014).  

Motorické dovednosti se rozvíjejí vzájemným propojováním smyslových a motorických 

funkcí, které se dítě učí postupem času vnímat. Dítě začne postupem času vnímat, že svým 

vlastním pohybem dokáže uvést věci do pohybu a tím pádem se jeho pohyby stanou 

přesnějšími a cílenějšími. Zde bychom mohli opět doporučit metodiku aktivního učení podle 

Lilli Nielsen, kterou jsme již několikrát zmiňovali v předchozích kapitolách (tamtéž).  

Protože děti ještě nejsou schopné přemýšlet a mluvit o svých každodenních zážitcích 

a pocitech jako dospělý člověk, prožívají tyto situace a emoce skrze své hry. Dítě si v rámci 

hry může stále dokola přehrávat situace, které si potřebuje utřídit, pochopit je nebo se zbavit 

případného napětí. Během hry si může vyzkoušet výměnu rolí a prožít tak určitou, například 

nepříjemnou, situaci v opačné roli. z toho tedy plyne, že hra nezastupitelný význam také pro 

emoční vývoj dítěte (tamtéž). 

Z počátku si děti hrají vedle sebe, nemají potřebu spolupráce a stačí jim pouze vzájemná 

blízkost. Postupem času se hra mění, děti si začínají hrát společně, vzájemně se respektují, 

společně plánují průběh hry a prožívají společnou radost. Následně se přidává hra na něco 

nebo na někoho, kde mohou vstupovat do určitých sociálních rolí a tím pádem si nanečisto 

zkoušet vztahy s ostatními a zažít si různé reakce na různé situace, výsledkem těchto her je 

osvojování si společenských norem a pravidel. Všechny tyto hry jsou důležité pro správný 

sociální vývoj dítěte (tamtéž). 

Ruku v ruce s hrou jde také kreativní vývoj dítěte. Během her se dítě setkává s novými 

situacemi, je nuceno improvizovat a vymýšlet nová řešení, která by v životě dost možná ani 

jinak nevyužilo nebo nemohlo vůbec použít (tamtéž). 
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Samozřejmě se hry také zaměřují na pohybový vývoj, který rozvíjí například pohybové 

a sportovní hry, dále můžeme u různých autorů najít například hry s pravidly či hry 

společenské. Nicméně nás budou zajímat zejména hry s předměty z pohledu dětí se 

zrakovým postižením (tamtéž).  

 

5.2 Fáze vývoje hry 

Hra se běžně u intaktních dětí vyvíjí podle určitých pravidel a dle dostupných výzkumů ji 

můžeme rozdělit do čtyř na sebe navazujících fází (McCune Nicolich in Moleman a kol., 

2014). Mluvíme o manipulační, kombinační, funkční a symbolické fázi neboli hře, které pak 

samozřejmě mají ještě několik dalších podfází. Zvláštností je pouze senzopatická hra, která 

se vyvíjí jako jediná nezávisle na ostatních. Samozřejmě se jednotlivé fáze her vzájemně 

prolínají a fungují současně. u dětí se zrakovým postižením jsou prvotní fáze velmi důležité, 

protože výrazně ovlivňují i fáze pokročilejší.  

Děti se zrakovým postižením hru milují stejně jako děti bez postižení. Hra nevidomých dětí 

mívá úplně jinou podobu než hra u dětí bez postižení. Vývoj hry je velmi často zpomalen, 

a proto máme možnost jednotlivé fáze sledovat daleko podrobněji, než je tomu u běžného 

vývoje hry. Nicméně díky tomu můžeme říci, že nevidomé děti procházejí úplně stejnými 

stádii vývoje, jen na každou fázi potřebují daleko více času. Je důležité to respektovat 

a věnovat jednotlivým fázím dostatečnou pozornost (Moleman a kol., 2014). 

U dětí se zrakovým postižením se hra rozvíjí o něco rychleji, než je tomu u dětí nevidomých 

a do určité míry se podobá vývoji hry u dětí intaktních. Hra je velmi ovlivněna stupněm 

zrakového postižení a omezením, které z něho vyplývá. z počátku se může zdát, že není 

potřeba dbát zvýšené pozornosti, ale velmi často se stává, že v pozdějších stádiích začnou 

děti stagnovat a jejich zájem klesá. Hra se většinou u těchto dětí vyvíjí o něco pomaleji 

a podobá se hře mladšího dítěte. Zde je častou chybou, že jsou od hry odrazováni rodiči nebo 

vrstevníky, a to jim brání v uvolněné hře (Moleman a kol., 2014).  

5.2.1 Manipulační hra 

Novorozenec zpočátku otáčí hlavičku k zajímavým předmětům a zrakové vjemy ho 

podněcují k aktivitě. Postupně se jich začne dotýkat, nejdříve nezáměrně později se z toho 

stává záměr, okolo druhého měsíce se začíná po předmětu natahovat a od čtvrtého ho dokáže 

uchopit a zkoumat ho, to vše je základem pro manipulační hru. Během manipulačních her se 
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dítě učí poznávat co je co, zjišťuje, jaký je povrch předmětu, co se s ním dá dělat a zkoumá 

všechny jeho detaily. Dítě si s předmětem hraje, protože ho to baví a hru neustále obměňuje 

buď samo nebo za pomoci dospělého. Je velmi důležité dítě ve hře podporovat, hru oživovat 

a přistoupit na hru dítěte (Moleman a kol., 2014). 

Nevidomé děti se k manipulační hře jako takové dostanou velmi často až okolo jednoho 

roku, proto je důležité sledovat smyslové zážitky, které manipulační hře předcházejí. 

Nevidomé miminko si utváří obraz světa z tělesných, sluchových, dotekových, čichových 

a chuťových prožitků. u nevidomého dítěte má rodič ještě důležitější roli, protože se stává 

prostředníkem mezi dítětem a jeho světem. Úkolem rodiče je přimět dítě k reakci 

a spolupráci, aby si začalo své okolí uvědomovat a mělo zájem ho poznávat. Pouze s takovou 

podporou dokáže dítě rozvíjet své schopnosti, zkoumat předměty a dostat se až k fázi 

manipulační hry. z počátku manipulační hry se dítě dotýká pouze jednoduchými doteky 

a úchopy, hru s hračkami si užívá, vnímá je hmatem, sluchem i čichem. Může se stát, že 

zpočátku dítě nové předměty odmítá a potřebuje proto dostatek času, aby nové předměty 

přijalo a začalo si s nimi hrát. Každé dítě má vlastní tempo. Manipulace s předměty se 

postupně zdokonaluje, dítě začne chápat, že předměty má okolo sebe i když je zrovna nedrží 

v ruce nebo je neslyší, a to ho vede k jejich vyhledávání. Do manipulace zapojuje ruce, ústa 

občas i nožičky nebo celé tělo. Pro nevidomé dítě je manipulační hra dominantní a tvoří 

základ pro následující fáze. Manipulační hru u nevidomého dítěte podpoříme dostatkem 

času, trpělivostí, slovním doprovodem, ukázkami. Je důležité předměty střídat, ukazovat 

dítěti předměty nové, ale nesmíme zapomenout na opakování, které je pro nevidomé dítě 

nesmírně důležité (Moleman a kol., 2014). Manipulační hru u dítěte můžeme podpořit 

například pomocí Little Room, hrací skříňky, manipulační knížky či hmatové desky 

(Nielsen, 1998). 

Děti se zrakovým postižením v manipulační fázi hry nejprve reagují stejně jako děti bez 

postižení, otáčí hlavičku, natahují se po předmětech, uchopují je. Následně ale začnou 

preferovat jednu hračku, která je obvykle vizuálně zajímavá, kontrastní a je pro ně důležitý 

povrch a vůně hračky. Hračku si většinou dávají blízko k očím a k prozkoumání hračky 

potřebují mnohem více času stráveného manipulací než pouhým prohlížením. Manipulační 

hru u těchto dětí podpoříme atraktivitou hračky (světelná, zvuková, tvarově zajímavá 

hračka), oblíbenou hračku dítěti nabízíme častěji a nenabízíme příliš předmětů najednou 

(Moleman a kol., 2014). 
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5.2.2 Kombinační hra  

Kombinační hra rozšiřuje hru manipulační. Dítě začíná kombinovat předměty, baví ho 

vzájemná reakce předmětů, jsou to například hry jako vyndávání předmětů z krabice, stavění 

předmětů na sebe, bouchání předměty o sebe nebo strkání předmětů do různých otvorů. Po 

zkušenostech s těmito hrami dítě začíná chápat vlastnosti předmětů. Později, okolo šestého 

měsíce, dokáže dítě zrakem rozlišit předmět, umí určit podobnost nebo naopak rozdílnost 

předmětů, následně k sobě dokáže přiřadit předměty podle určitých charakteristik. Postupem 

času začíná dítě stavět například věž z kostek, aniž by zatím mělo konkrétní plán, během 

těchto her se lepší motorické schopnosti dítěte a koordinace oko-ruka, to vše může probíhat 

za předpokladu, že dítě dokáže kolem osmého až desátého měsíce samo sedět a má tak volné 

ruce pro manipulaci s předměty, zároveň v tomto období už dokáže od sebe rozlišit 

jednotlivé hračky a může se tedy objevovat preference určitých hraček. Kombinační hru 

můžeme podpořit podáváním potřebných hraček, pozitivní reakcí na hru dítěte či nabídkou 

jiného „stavebního“ materiálu (Moleman a kol., 2014). 

Kombinační fáze hry je pro nevidomé děti velmi příjemná, protože zde mohou využívat své 

kompenzační smysly a tím získávat další vjemy. Dítě libovolně kombinuje hračky, zatím 

bez určitého záměru, bouchá s nimi o sebe, vyndává je a zase je do sebe vkládá nebo je 

o sebe například tře. Později, když začne nevidomé dítě lézt a chodit, jednou z jeho 

nejoblíbenějších činností je vyhazování věcí ze skříněk, a to je částečně zapříčiněno zvuky, 

které různé předměty vydávají. Nevidomé dítě pozorně poslouchá a rádo zvuky různě 

obměňuje, proto je hra se zvuky u nevidomých dětí tolik oblíbená. Následně rádi vytváří 

například sekvence zvuků, což je u nevidomých dětí vnímáno jako pokročilejší fáze 

kombinační hry. Ovšem na druhou stranu některé fáze kombinační hry jsou pro nevidomé 

děti velmi náročné, a to hlavně z důvodu chybění vizuální složky. Jsou to činnosti jako 

například třídění podle tvaru nebo vnímání prostorové stavby. Kombinační hru můžeme 

u nevidomého dítěte podpořit co největší nabídkou různých předmětů, se kterými může dítě 

experimentovat, aktivně vstupujeme do hry dítěte, dáváme dítěti větší příležitosti pro hru 

(například nové prostředí-kuchyň) nebo dítěti ukazujeme nové možnosti hry (Moleman 

a kol., 2014). 

U dětí s postižením zraku se kombinační fáze hry příliš neliší od hry jejich vrstevníků bez 

postižení. Jakmile si dítě posadí a uvolní se mu ručičky, dítě si začne hrát velmi podobně 

jako děti bez postižení zraku. Rozdíly nastávají až pří vnímání předmětů na dálku, což může 
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dětem se zrakovým postižením způsobovat větší problém a nemají tak motivaci si vydat se 

za nimi. Zde je důležitý jednak vhodný výběr hraček, tak také motivace rodiče, který dítě 

podpoří v pohybu. Hračky by měly být kontrastní, příjemné, aby dítě motivovaly k pohybu. 

Kombinační hru u těchto dětí podpoříme například obměnou předmětů, hrami typu 

akce-reakce a zamezením, aby se hračky dítěti například neodkutálely během hry (Moleman 

a kol., 2014). Dítěti můžeme také vyrobit vestu se suchým zipem podle Nielsen (1998), kde 

bude mít předměty na dosah a bude si moct libovolně vybírat (tuto vestu můžeme použít 

také u nevidomých dětí). 

5.2.3 Funkční hra 

O funkční hře hovoříme tehdy, když si dítě začne hrát s předměty tak, jak to odpovídá jejich 

skutečné funkci a když začne napodobovat osoby, které se kolem dítěte pochybují. 

Schopnost napodobovat je velmi úzce spojena s vývojem motoriky a smyslů. Dítě si 

postupem času osvojuje různé životní situace, rozpoznává předměty a jejich účel a později 

je dokáže spojovat. Pro funkční hru je tedy zásadní, aby dítě pochopilo správnou funkci 

předmětu. Proto, aby dítě umělo situaci napodobovat a poté ji samo přehrávat, je potřeba aby 

dospělo do fáze stálosti objektů. Okolo jednoho roku se dětem bez postižení otevírají nové 

možnosti poznávání, a to především prostřednictvím chůze, v tomto věku se také začínají 

objevovat rozdíly mezi hrou dívek a chlapců. Funkční hru u dětí podpoříme pochvalou, když 

se dítěti vede, a naopak mu pomůžeme, když se mu úplně nedaří (Moleman a kol., 2014).  

Nevidomé děti sice také napodobují, ale na rozdíl od dětí bez postižení nenapodobují situace 

jako celek, ale pouze zvuky předmětů, které slyší. Pokud chceme, aby nevidomé dítě 

poznávalo předměty a vědělo k čemu jsou, je nutné mu vše ukázat v jeho bezprostřední 

blízkosti. Velmi důležitou roli zde hraje řeč, je nezbytné, aby rodiče vše popisovali 

a komentovali. Když se nevidomé dítě naučí mluvit, automaticky se tak rozšiřují možnosti 

jeho komunikace a svět se pro něj stává srozumitelnějším a už nemusí spoléhat pouze na 

svou smyslovou paměť. Je také důležité učit dítě v souvislostech a spojitostech, aby lépe 

pochopilo funkčnost a využití předmětů, v důsledku toho si nevidomé dítě ve funkční hře 

najde velmi často svou vlastní logiku a dokáže si spojovat zvuky s konkrétními předměty. 

k funkční hře se nevidomé dítě dopracuje přibližně mezi třetím a čtvrtým rokem. Funkční 

hru u nevidomého dítěte podporujeme popisováním, dostatkem času, dostatečným 

vysvětlením, vše mu předvedeme a naučíme ho činnost, nové předměty s dítětem dostatečně 

prozkoumáme a vyzkoušíme (Moleman a kol., 2014). 
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Děti s postižením zraku často nedokáží dobře chápat situace, které se dějí dál od nich 

a přirozeně je pak tedy nenapodobují. Můžeme říci, že u dětí s postižením zraku je utváření 

představ o situacích o něco náročnější než u dětí nevidomých, a to je způsobeno hlavně 

různými zdroji informací. Zatímco nevidomé děti spoléhají pouze na hmatové, sluchové 

a čichové informace, dětem se zbytky zraku do toho navíc vstupuje ještě zraková informace, 

která ovšem může být někdy zkreslená a dítě tak musí poznat, kdy je potřeba doplnit 

zrakovou informaci ještě o další smyslový vjem. Funkční hru u těchto dětí podpoříme 

vysvětlováním, prožitkem, čtením či nápodobou (Moleman a kol., 2014). 

5.2.4 Symbolická hra 

O symbolické hře hovoříme tehdy, když si dítě dokáže hrát „jako“. Hellendoorn (in 

Moleman a kol., 2014, s. 27) popisuje fázi symbolické hry když: 

• dítě s neživými předměty zachází jako se živými,  

• dítě vědomě dělá činnost, aniž by k tomu potřebovalo předmět k této činnosti 

nezbytný, 

• dítě si hraje na někoho jiného, 

• určitá známá činnost má úplně jiný průběh než ve skutečnosti, 

• dítě předmět nahrazuje jiným předmětem nebo si ho jen představuje. 

Velmi často je obtížné poznat, zda se jedná ještě o funkční hru nebo zda už je to hra 

symbolická. Nicméně symbolické myšlení jako takové je pro dítě velkým vývojovým 

mezníkem a jeho začátky se objevují přibližně kolem 18. měsíce a poslední fáze nastává 

přibližně v pěti letech (Moleman a kol., 2014).  

Fáze symbolické hry u nevidomých dětí velmi výrazně liší a zároveň se také liší symbolická 

hra s jedním a více předměty. Hry, ve kterých se objevují znaky symbolické hry, nastávají 

u nevidomých dětí přibližně ve věku šesti let. Dětem velmi pomůže, když je rodič podpoří 

vysvětlením, pomůže jim předmět poznat nebo jim ukáže možnosti symbolické hry. 

Symbolická hra sama o sobě je u dětí se zrakovým postižením hůře rozpoznatelná, protože 

vypadá úplně jinak než u dětí bez postižení. Nevidomé děti například neumí správně 

využívat mimiku obličeje, nezapojují do hry příliš předmětů a jejich hra je spíše statická, 

velmi často jim stačí pouhé napodobování zvuků, dítě tolik nevnímá rozdíly mezi meřítky 

jednotlivých předmětů nebo jejich symbolické hry mohou nabývat podoby zvukových či 

rozhlasových her, ke kterým často nepotřebují žádné předměty, ale stačí jim vlastní tělo. 
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k tomu, aby nevidomé dítě dokázalo promítnout své pocity do oblíbené hračky, je nutné, aby 

mělo vytvořenou svou vlastní představu a sobě samém a toho je schopné mezi čtyř a půl lety 

až šesti lety. Může se také stát, že se nevidomé děti budou symbolické hře vyhýbat, protože 

mají určité děsivé představy, které jsou pro ně, díky chybění zrakové kontroly, jen těžko 

oddělitelné od reality. Děti při symbolické hře podporujeme, potvrzujeme správnost jejich 

hry, poskytujeme jim nové nápady, při děsivých představách děti uklidňujeme, vše 

popisujeme a pojmenováváme, můžeme také spolupracovat se širší rodinou a pedagogy 

dítěte, abychom zajistili adekvátní reakce a hru (Moleman a kol., 2014). 

U dětí s postižením zraku je začátek symbolické hry v podobném věku jako u dětí běžně 

vidících, tedy okolo 18. měsíce. Hra se pouze z počátku může zdát jednodušší 

a jednotvárnější, než je běžné, což je způsobeno tím, že svou funkční hru stále ještě spíše 

procvičují a napodobují ji. Děti ve hře déle napodobují spíše to, s čím mají osobní zkušenost 

a napodobování dalších rolí přichází o něco později. Děti v symbolické hře podpoříme 

nabídkou nových doplňků, ukážeme další možnosti hry, pokud je potřeba dítěti pomůžeme, 

aby nedocházelo k frustraci, při hře využíváme zvukové vjemy a dopřáváme dětem dostatek 

příležitosti ke hraní (Moleman a kol., 2014). 

5.2.5 Senzopatická hra 

Při senzopatické hře hraje velmi důležitou úlohu hmat, ale jde zde především o prožitek 

a pocit z doteku. Při této hře se dítě soustředí na pocity, které přicházejí ze všech smyslů, 

mezi ně řadíme zrak, hmat, sluch, čich a chuť, navíc ale také rovnováhu a držení těla. Nejde 

zde tedy o to něco vytvořit, ale hlavním cíle je něco prožít. Senzopatická hra je považována 

na nejzákladnější podobu hry a může probíhat jak samostatně, tak i jako součást dalších 

forem her. Tuto hru můžeme u dětí podpořit tím, že jim dopřejeme dostatek podnětů pro 

zkoumání. Dětem nabízíme písek, barvy, vodu, rýži, luštěniny, kinetický písek a spoustu 

dalšího, zde se nápadům meze nekladou (Moleman a kol., 2014). 

U nevidomých dětí se můžeme setkat s tím, že nebudou chtít na materiál sáhnout, 

u některých z nich pak dokonce můžeme mluvit o taktilní defenzivitě. Ta bude 

pravděpodobně souviset s tím, že dětem je nepříjemné uchopit předmět, který nějakým 

způsobem změní svůj tvar nebo jim zůstane přilepený na rukách. Proto takovým dětem 

zpočátku nabízíme spíše předměty s pevným tvarem jako je například rýže, čočka, semínka 

či fazole a později, až na to bude dítě připravené se vrátíme k materiálům jako je hlína, voda 
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nebo písek. v porovnání s dětmi bez postižení je u nevidomých dětí prvek senzopatické hry 

zastoupen o mnoho déle (Moleman a kol., 2014). 

U dětí s postižením zraku můžeme podobně jako u dětí nevidomých občas zpozorovat lehčí 

formu taktilní defenzivity vůči některým materiálům. Patrně to bude způsobeno nějakou 

neočekávanou nebo beztvarou vlastností předmětu. Nicméně, když dítě senzopatickou hru 

objeví, velmi pravděpodobně se jí bude věnovat o něco déle než dítě vidící (Van Eijden in 

Moleman a kol., 2014). 

 

5.3 Hračky  

Hračky jsou prostředkem k tomu, aby se dítě něco nového naučilo. Správná hračka by měla 

dítě podněcovat ke hře, dělat mu radost, rozvíjet ho a podporovat fantazii. Výběr hračky ale 

není vůbec jednoduchý a co se může zdát nám jako vhodná a zajímavá hračka, pro děti to 

může být naopak nudná a nezajímavá. To platí ještě více u dětí se zrakovým postižením, 

protože to, co my můžeme lehce přehlédnout, bude dětem při hmatání připadat velmi 

zajímavé. Jistě existuje mnoho speciálních hraček pro děti s postižením zraku, například 

hračky ozvučené, kontrastní, svítící či hmatově zajímavé, ale hračkou se v takových 

případech mohou stát i úplně obyčejné předměty a mnohdy je to dokonce žádoucí, protože 

se dítě během hry seznamuje s předměty, které poté využívá při běžných denních činnostech. 

Může se také stát, že dítě bude dokonce tyto obyčejné předměty upřednostňovat před 

speciálními hračkami, protože mu připomínají známé každodenní zvuky (Kochová, 

Schaeferová, 2015). Pro nabídku vhodných předmětů nám velice hezky poslouží už 

několikrát zmíněný Little Room, tak jak ho popisuje Lilli Nielsen.  

Moleman a kol. (2014) dále uvádějí, že by měla hračka krom jiného odpovídat herním 

možnostem dítěte, jeho zájmům, měla by být příjemná na dotek i vůni, ale zároveň by měla 

být dostatečně bytelná, kontrastní s věrnými tvary a hmatově přitažlivá. Samozřejmě 

nesmíme zapomínat na autentičnost (například by pes neměl být větší než slon) 

a bezpečnost. 

V dnešní době se stále více využívají také moderní technologie a vytváří se aplikace přímo 

pro děti se zrakovým postižením. Nejčastěji jsou to hry na tabletu, se kterým dítě snadno 

manipuluje a zároveň má dostatečně velkou plochu displeje (Kochová, Schaeferová, 2015). 
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6 Test Tactual Profile 

Tactual Profile je diagnostický nástroj pro hmatové vnímání, který byl vyvinut s ohledem na 

děti s vážným postižením zraku. První verze Tactual Profile začala vznikat v Nizozemsku 

v roce 1997 a pracovalo se na ni do roku 2000. Ihned následující rok, tedy v roce 2001 

započala společnost Visio ověřovací studii Tactul Profilu, která měla ověřit jednak platnost 

obsahu nástroje, tak i jeho způsob hodnocení a vytvořit jeho finální verzi. v čele projektu 

stála Annemieke Blokker a Frits Grevink. Cílem bylo vytvořit nástroj, díky kterému se 

odborníci pracující s dětmi se zrakovým postižením začnou více zajímat o problematiku 

hmatového vnímání (Blokker, Grevink a kol., 2009). 

Jak bylo již jednou zmíněno, položky v diagnostickém nástroji představují každodenní 

situace, tak aby bylo možné provádět tzv. strukturované pozorování. Cílem vyšetření je tedy 

shromáždit co nejvíce informací týkajících se schopností hmatového vnímání u konkrétního 

dítěte. Díky Tactual Profile můžeme posoudit, zda už dítě zvládá konkrétní dovednosti nebo 

je potřebuje nadále rozvíjet (Blokker, Grevink a kol., 2009). 

Test obsahuje čtyři základní kategorie, které jsou následně rozdělené do dalších 

podkategorií, ty obsahují položky, které se postupně obtížnostně zvyšují. Někdy se může 

zdát, že celkově kategorie působí poněkud uměle, nicméně je to tak vytvořeno záměrně, aby 

zde vznikl prostor pro případné rozdíly mezi kategoriemi. Základními kategoriemi jsou: 

taktilní senzorické funkce, taktilní motorické funkce, taktilní percepční funkce a praktické 

dovednosti. Taktilní senzorické funkce se zaměřují na náhodné pasivní vnímání 

a kombinují všechny prvky vnímání podílející se na hmatu. Taktilní motorické funkce 

zahrnují hmatové dovednosti, zejména v oblasti hrubé a jemné motoriky a jsou zaměřeny na 

aktivní motorické funkce.  Taktilní percepční funkce jsou zaměřené na interpretaci 

hmatových informací v nejširším slova smyslu. Tím je myšlen celý posun hmatového 

vnímání od pasivního k aktivnímu vnímání. Praktické dovednosti poté tvoří základ pro 

senzorické, motorické a percepční funkce (Blokker, Grevink a kol., 2009). 

Položky jsou rozděleny do specifických věkových skupin. v původní verzi testu byly věkové 

skupiny rozděleny následovně: 

a) 0-2 roky 

b) 2-4 roky 

c) 4-6 let 
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d) 6-9 let 

e) 9-12 let 

f) 12-16 let 

Klasifikace testu není standardizovaná, stejně tak není pevně dáno pořadí položek 

a zároveň jednotlivé věkové skupiny nezahrnují nutně všechny podoblasti, a to především 

z důvodu, že některé kategorie testu byly zařazeny hlavně pro vyšší věkové kategorie nebo 

naopak pro nižší, proto je velmi důležité připravit se na vyšetření předem. Ke klasifikaci 

nástroje se využívá bodové skóre, které vytváří prostor pro kvantitativní souhrn údajů, 

nicméně po jeho vyplnění a analýze všech dat je možné vytvořit u každého konkrétního 

dítěte kvalitativní souhrn jednotlivých kategorií a získat tak ucelená a podrobná data o stavu 

hmatového vnímání u dítěte (Blokker, Grevink a kol., 2009). 

 

6.1 Studie k Tactual Profileu  

Studie k testu Tactual Profile lze jen těžko vyhledat. v České republice se tento test doposud 

nevyužívá, i když už ho některá pracoviště mají k dispozici. Při vyhledávání zahraničních 

studií valná většina pochází z Nizozemí, kde Tactual Profile vznikl. První dohledatelná 

studie k tomuto testu proběhla v roce 2001, jak již bylo zmíněno výše, dohled nad touto 

studií měla Annemieke Blokker s Fritsem Grevinkem, ale vedoucí studie byl Dr. Roelof 

Schellingerhout. Hlavním cílem jeho studie bylo ověřit obsah Tactual Profile a provést 

vyhodnocení nástroje. Dr. Schellingerhout došel k závěrům, že test sice odpovídá odborným 

znalostem a zároveň je velmi dobrým východiskem pro stanovení správné intervence, ale je 

potřeba upravit zkoumané oblasti, a to především z důvodu velké časové náročnosti, 

zejména u věkové skupiny šest až dvanáct let. z tohoto důvodu byla následně tato věková 

skupina rozdělena na skupiny dvě: šest až devět a devět až dvanáct let1. 

V dalším kroku chtěli pracovníci stanovit psychometrické požadavky pro test, ale bylo 

zjištěno, že výzkumná populace v Nizozemí je k tomuto nedostačující. Byla tedy podána 

žádost nizozemskou Organizací pro výzkum a vývoj v oblasti zdraví k nadaci InSight, aby 

byla provedena studie, která zjistí základní psychometrické vlastnosti testu Tactual Profile. 

Studie byla zahájena v září 2002 a byla vedena N. Janssenem. Studie zjišťovala spolehlivost 

                                                 
1 Zdroj: Development and justification. Visio: Tactual Profile [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné z: 

https://www.tactielprofiel.org/en-gb/wat-is-tactiel-profiel/ontstaan-en-verantwoording-1. 
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testu, konstrukci testu i jeho využití. Výzkumný soubor této studie tvořilo 55 dětí z Nizozemí 

a Belgie s těžkým vrozeným zrakovým postižením ve věku od narození do šestnácti let. Této 

studie se zúčastnila všechna střediska pečující o děti se zrakovým postižením v Nizozemí 

a Flandrech. Studie ukázala, že Tactual Profile je spolehlivý hodnotící nástroj, který 

mohou examinátoři využívat2. 

Již v roce 2001 po studii Dr. Roelofa Schellingerhouta vyplynulo, že by bylo potřeba 

zkrácené verze testu. To také následně potvrdily zkušenosti odborníků z praxe. Ti sice 

Tactual Profile na jednu stranu hodnotili kladně, jako nástroj, který velmi kvalitně zjišťuje 

stav hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižení, nicméně na druhou stranu 

jejich velkou výtkou bylo nepohodlné užívání testu, které spočívá především v časové 

náročnosti administrace a také v tom, že ne všechny materiály potřebné k administraci jsou 

standardně dostupné. Nicméně v Nizozemí se po získání většího objemu dat začala tvořit 

zkrácená verze testu, na které se podle dostupných informací měla podílet také nadace 

InSight. Zkrácená verze zatím není k dispozici v angličtině3. 

   

6.2 Doporučení pro administraci  

Před administrací testu je nutné si předem pečlivě nastudovat jednotlivé položky 

a zkontrolovat, zda jsou všechny potřebné materiály obsaženy v kufru nebo ve složce 

s pracovními listy. Pokud tyto materiály kufr neobsahuje je nezbytné si je shromáždit ještě 

před začátkem vyšetření, vždy se řídíme seznamem pomůcek, který vychází z verze pro 

danou věkovou skupinu. Následně si vyplníme list se základními údaji dítěte a v případě, že 

si nejsme jisti, zda dítě využívá nějaké zbytky zraku určíme stav vidění dítěte 

prostřednictvím položek ve viewing boxu, jehož výsledky poté můžeme použít při 

vyhodnocování Tactual Profile. Pokud dítě vykazuje chování nebo signály, které mohou 

hmatové vnímání ovlivnit, ať pozitivně či negativně, vždy je zaznamenáme do archu, 

abychom věděli, do jaké míry hmat ovlivňují a zda je nutné jim věnovat další pozornost. 

Zároveň vždy administrujeme pouze položky, které jsme skutečně splnili. Pokud není možné 

                                                 
2 Zdroj: Development and justification. Visio: Tactual Profile [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: 

https://www.tactielprofiel.org/en-gb/wat-is-tactiel-profiel/ontstaan-en-verantwoording-1.  
3 Zdroj: Abbreviated version. Visio: Tactual Profile [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: 

https://www.tactielprofiel.org/en-gb/verkorte-versie-1.  

https://www.tactielprofiel.org/en-gb/wat-is-tactiel-profiel/ontstaan-en-verantwoording-1
https://www.tactielprofiel.org/en-gb/verkorte-versie-1
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splnit všechny položky během jednoho setkání, je možné je rozdělit do vícero setkání. Skóre 

vyplňujeme u každé položky zvlášť, a to následujícím způsobem:  

• Plné políčko označíme tehdy, když dítě položku zvládlo  

• Z poloviny plné políčko označíme tehdy, když dovednost nebyla plně získána  

• Prázdné políčko označíme tehdy, pokud dítě položku nevládlo  

• Políčko s křížkem označíme tehdy, pokud položka nebyla součástí hodnocení  

Při hodnocení položek je nutné vždy dítě pečlivě sledovat a pozorovat veškeré jeho reakce, 

které je potřeba následně zaznamenat. u dítěte se také mohou objevit specifické či motorické 

projevy, jako je například odtahování se od předmětu, otáčení hlavy a těla, pláč nebo naopak 

smích. Navíc je nutné také zaznamenávat položky, u kterých dítě používá zrak nebo jeho 

zbytky (Blokker, Grevink a kol., 2009).   

Při pozorování je také dobré zamyslet se nad faktory, které mohou hmatové vnímání přímo 

či nepřímo ovlivnit. Mezi ně autoři řadí obecné proměnné jako je životní prostředí dítěte, 

fyzická kondice, smyslové orgány, charakterové rysy, úroveň vývoje, paměť, koncentrace 

nebo pozornost. Následně specifické proměnné, kam jsou zařazeny motorické dovednosti, 

hmatová senzitivita, propriocepce, taktilní zkušenost apod. Poslední oblastí jsou stimulační 

proměnné, jako je tvar, textura, reliéf, velikost, hmotnost, linie, teplota, prostorové faktory 

nebo taktilně či smyslově rozptylující faktory. Tyto faktory mohou být důležité zejména 

v případech, kdy dítě skóruje výjimečně vysoko nebo naopak velmi nízko v několika 

oblastech (Blokker, Grevink a kol., 2009).  

Autoři Blokker, Grevink a kol. (2009) sestavili pro lepší pochopení obecné podmínky pro 

sledování mezi které řadí:  

• Tactual Profile je pozorovací nástroj, nikoli test, cílem tedy je pozorovat dítě ve 

známém prostředí (hlavně u dětí předškolního věku). 

• Vyhýbat se rušivým faktorům během pozorování (nenechávat materiály na stole, se 

kterými zrovna nepracujeme, eliminace rušivých zvuků). 

• Zajištění předmětů, pracovních listů tak, aby se při průzkumu hmatem nehýbaly 

(lepící páskou, suchým zipem). 

• Používat předměty, které jsou pro děti zajímavé, atraktivní (zejména u dětí 

předškolního věku). 

• Naladit se na tempo a potřeby dítěte, v případě potřeby setkání rozdělit. 
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• Vytvořit „boxy“ dle určitých věkových kategorií se všemi pomůckami, které daný 

věk vyžaduje.  

V neposlední řadě je velmi důležité věnovat pozornost tzv. varovným signálům, které 

můžeme pozorovat ve čtyřech základních oblastech. Patří sem vnímání bolesti, teploty, 

diskriminační dotek a propriocepce. Pokud se u dítěte některý varovný signál projeví je 

důležité mu věnovat zvýšenou pozornost. Stejně tak, pokud se u dítěte projeví signál 

odpovídající nižší věkové kategorii. Pro věkovou skupinu 3-6 let to mohu být následující 

projevy:  

• Negativní reakce na doteky v obličeji.  

• Taktilní defenzivita při objevování světa rukama.  

• Negativní reakce na péči o tělo.  

• Nepřizpůsobení síly při manipulaci se specifickým předmětem. 

• Problém s uchopováním nebo pouštěním předmětů. 

•  Ve třech letech stále upřednostňuje ústa před rukama. 

• Nepoužívá ruce bez motorického podnětu.  

• Žádná či snížená reakce na zdroj bolesti nebo naopak vyhledávání zdrojů bolesti.  

• Žádná nebo snížená reakce na extrémní teploty.  

• Dítě vše, co uchopí, okamžité dává do úst.  

• Odmítání chodit na boso.  

• Nepřizpůsobuje intenzitu úchopu objektu, se kterým manipuluje.  

• Neudrží pozornost, když je další osoba v jeho blízkosti (Blokker, Grevink a kol., 

2009). 
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7 Vyšetření hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižením 

pomocí nástroje Tactual Profile 3-6 let  

Pro výzkum, který byl zaměřený na rozvoj hmatového vnímání u dětí těžce slabozrakých 

a nevidomých ve věku 3-6 let, byl použit pozorovací nástroj Tactual Profile. Nástroj 

obsahuje položky, jež jsou situovány tak, aby bylo zajištěno strukturované pozorování, na 

jehož základě je nadále možno zhodnotit stav rozvoje hmatového vnímání u konkrétního 

dítěte. Tactual Profile není standardizovaným nástrojem, tudíž nelze výsledek 

konkrétního dítěte porovnat s obecnou normou (Blokker, Grevink a kol., 2009). 

 

7.1 Metodologie výzkumu  

Ve speciální pedagogice je diagnostika poznávacím procesem, který je komplexního 

charakteru a do kterého řadíme diagnostiku psychologickou, medicínskou a sociální. 

Speciálně pedagogická diagnostika a psychodiagnostika sledují nejen ty oblasti, kde je vývoj 

omezen z důvodu zdravotního postižení, ale sledují a pracují i s těmi oblastmi, které nejsou 

omezeny a stávají se tak dobrým východiskem pro nastavení vhodné intervence. Ve 

speciální pedagogice zpravidla rozlišujeme diagnostické metody na klinické a testové. Ke 

klinickým metodám řadíme pozorování, rozhovor, anamnestické metody či analýzu 

výsledků činnosti, testové metody jsou součástí standardizované metodiky psychologické 

části diagnostiky. z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro náš výzkum byly klíčové zejména 

klinické metody, založené především na pozorování. Aby pozorování, jako diagnostická 

metoda, bylo přesné a kvalitní, je důležité, aby splňovalo určitá kritéria, kterými jsou: 

plánovitost, systematičnost, dlouhodobost či opakovatelnost, soustředěnost na podstatné 

jevy, přesnost a diskrétnost. Je ale zřejmé, že si diagnostika sama o sobě nikdy nevystačí 

pouze s jednou jedinou metodou. Při hodnocení závěrů vyšetření a stanovení další 

intervence je nutné vždy vycházet z celkové osobnosti dítěte, včetně jeho anamnestických 

údajů, charakterových vlastností či například rodinného zázemí, a to vše pouze jedna 

diagnostická metoda neobsáhne (Přinosilová in Opatřilová, Nováková et al., 2012). 

Stejně tak Ferjenčík (2010) uvádí, že v psychologii, potažmo ve speciální pedagogice 

většinou nezkoumáme izolovaně pouze jednu proměnnou (vlastnost), ale zkoumáme 

především vzájemné vztahy mezi proměnnými, v praxi to tedy znamená, že chceme 

porovnávat určité vlastnosti či schopnosti mezi dvěma a více lidmi nebo naopak chceme 
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porovnávat vlastnosti či schopnosti pouze u jedné osoby, ale v různých časových úsecích. 

Proto, abychom zajistili, že výsledky budou opravdu navzájem porovnatelné, je nutné dbát 

na to, aby podmínky realizace, procedury použité pro měření a samotné vyhodnocování 

probíhalo vždy za stejných podmínek. Tyto podmínky můžeme shrnout pod pojem 

standardnost. Pokud je test správně standardně připraven, examinátor má přesně, mnohdy 

doslovně, připravené instrukce jak k zadávání, tak k vyhodnocování testu. Bez standardnosti 

nelze porovnávat jednotlivé výkony mezi sebou, protože k tomu chybí standardní normy, 

které by zajistily relativní pozici dané osoby vůči reprezentativnímu vzorku populace, z výše 

uvedeného tedy vyplívá, že Tactual Profile je opravdu pozorovacím nástrojem nikoli 

nástrojem testovacím. 

I přesto, že se v případě Tactual Profile nejedná o standardizovaný nástroj, nesmíme 

zapomenout na dva důležité pojmy, kterými jsou validita a reliabilita. Validita je schopnost 

výzkumného nástroje zjišťovat to, k čemu je určený a zároveň je jeho nejdůležitější 

vlastností. Zcela logicky, nástroj většinou měří to, k čemu je určený, ale otázkou je, do jaké 

míry. Hovoříme tedy spíše stupních validity. Validita tedy není pevná, ale mění se 

v závislosti na podmínkách výzkumu. Existuje několik druhů validity a mezi tři základní 

patří obsahová, konstruktová a souběžná validita. Reliabilita představuje přesnost 

a spolehlivost výzkumného nástroje, některé nástroje disponují nízkou jiné zase vysokou 

reliabilitou (Gavora, 2010). Ferjenčík (2010) navíc dodává, že ani ten nejspolehlivější 

nástroj neměří s absolutní přesností. Podle něho mohou za nepřesnosti v měření tzv. 

systematické a nesystematické chyby. v každém případě ale platí, že kterákoli naměřená 

hodnota představuje pouze odhad skutečné hodnoty.  

 

7.2 Cíle výzkumu a hypotézy 

Cíl výzkumu: Možnost využitelnosti testu Tactual Profile a jeho význam při využití u cílové 

skupiny.  

Hypotézy: 

1. U zkoumaného vzorku lze stanovit podpůrná opatření na základě výsledků. 

2. Na základě dosažených výsledků lze stanovit další speciálně pedagogické opatření 

či doporučení. 
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7.3 Průběh výzkumu  

V období od března 2018 do října 2018 byl Tactual Profile, autorkou diplomové práce, 

překládán a upravován do verze, která odpovídá podmínkám českého školství, to znamená 

vytvoření verze testu pro děti v předškolních zařízeních ve věku 3-6 let, případně sedmi let, 

viz příloha 1. 

Výzkumné šetření bylo prováděno autorkou diplomové práce v období od listopadu 2018 do 

března 2019, ve dvou speciálně pedagogických centrech pro děti se zrakovým postižením, 

ve dvou běžných mateřských školách a na jedné základní škole pro děti se zrakovým 

postižením (0. ročník). v rámci výzkumu bylo u dětí s těžkým zrakovým postižením a dětí 

nevidomých vyšetřováno hmatové vnímání prostřednictvím pozorovacího nástroje Tactual 

Profile. Cílem bylo zjistit stav rozvoje hmatového vnímání u konkrétního dítěte, jak dítě 

hmat využívá v každodenním životě a na základě výsledků stanovit podpůrné opatření. 

Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 10 dětí, 3 dívky a 7 chlapců, v průměrném věku 

5,4 let.  Ve výzkumném vzorku byly zahrnuty děti převážně s praktickou nevidomostí, 

úplnou nevidomostí, děti s kombinovaným postižením a děti s centrální poruchou zraku 

(CVI). Zákonní zástupci všech dětí podepsali písemný souhlas s vyšetřením.   

Během testování byly používány listy se základními údaji (viz příloha č. 2) a hodnotící archy 

(viz příloha č. 3) pro každé dítě. Do listu se základními údaji byl zaznamenán věk, diagnóza, 

datum posouzení, prostředí, kde se vyšetření odehrávalo, stupeň zrakového postižení, 

zbytkové vidění, instituce, kterou dítě navštěvuje, rozpoložení během testování a informace 

o prostředí, ve kterém dítě žije, pokud byly dostupné. Do hodnotícího archu se následně 

zaznamenávalo, jak dítě položku zvládlo či nezvládlo. Během vyšetření bylo sledováno: 

• Jak dítě pracuje a postupuje v jednotlivých položkách, 

• jaké předměty mu jsou příjemné či nepříjemné, 

• zda využívá případné zbytky zraku, 

• jaký kompenzační smysl preferuje.   

V neposlední řadě byla také sledována pozornost dítěte během vyšetření a v případě, že dítěti 

nepomohlo ani střídání aktivit či malá přestávka, bylo vyšetření rozděleno na dvě a více 

setkání. Vyšetření testem Tactual Profile trvalo v průměru cca 70-80 minut dle schopností 

a možností každého dítěte. Většina vyšetřovaných dětí Tactual Profile hodnotila kladně, 

některé děti dokonce zábavně a nechtělo se jim s vyšetřením končit.  
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Výsledky z vyšetření hmatového vnímání byly zpracovány pro každé dítě zvlášť formou 

zprávy z vyšetření, která obsahuje jak výsledky vyšetření, tak i závěr s doporučením a návrh 

speciálně pedagogické podpory.  

Zpráva č. 1 (záznam z vyšetření viz příloha č. 4) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 4 roky 

Diagnóza: Úplná nevidomost 

Datum vyšetření: 21.11.2018 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 

• Bez sebemenších obtíží  

1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre  

• Dívka se na svém těle plně a přesně orientuje 

1.4 Taktilní senzitivita 

• Plné skóre 

• Velmi dobře sleduje linie, jen je třeba sem tam připomínat použití pouze jednoho 

prstu.  

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre 

• Dívka bez jakýchkoli obtíží vykonala všechny položky. 

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre 

• Dívka příliš nepopisovala, ale se zaujetím vše zkoumala.  
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2.2 Manipulace 

• Plné skóre  

2.3 Spolupráce obou rukou 

• Plné skóre 

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre 

3.2 Vnímání detailu 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Dívka měla menší problém s detaily u auta, ale po doplňujících otázkách položku 

zvládla.  

3.3 Rozlišování 

• Plné skóre 

• U položky č. 36 dívka potřebovala více času, ale nakonec zvládla sama bez větších 

potíží.  

3.4 Konstrukce 

• Plné skóre 

• Pyramida kostky zvládla dívka velmi rychle a přesně.  

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Brýle poznala až s dopomocí, když jsem jí ukázala jedno sklíčko a mohla si tak spojit 

nožičku od brýlí se sklíčkem.  

3.6 Taktilně prostorové vnímání 
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• Plné skóre 

• Při vkládání tvarů dívka hned na první dotek poznala hvězdu a další tvary a začala 

o nich vyprávět tak, jak si je pamatovala z doby, kdy ještě viděla. Zde se prokázalo, 

že má zachovalé ještě některé zrakové představy.   

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Plné skóre 

3.9 Taktilní jazyk 

• Plné skóre 

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• Předměty u položky č. 53 sice brala do obou rukou a přendávala si je, ale 

neporovnávala jejich hmotnost.  

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre 

4.3 Hry 

• Plné skóre 

• U oblékání panenky jsem pouze přidržela panenku, aby ji šlo lépe obléknout, jinak 

zcela bez dopomoci. 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U stříhání potřebovala mírnou dopomoc, ale na 4 roky zvládá velice dobře.  

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

• Plné skóre  
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Závěr a doporučení:  

Dívka má na svůj věk hmatové vnímání velmi dobře rozvinuté a má všechny předpoklady 

pro správné zvládnutí předbraillské přípravy. Je také velmi zvídavá a má zájem o nové 

předměty. v průběhu vyšetření vyprávěla o svých představách, které měla o známých 

předmětech, nejspíše ještě z doby, kdy viděla. o zrak přišla v 18. měsících věku.  

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů, práce s reliéfními obrázky  

 

Zpráva č. 2 (záznam z vyšetření viz příloha č. 5) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 6 let 

Diagnóza: CVI 

Datum vyšetření: 5.12.2018 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 

• Bez obtíží si všímá nápadných věcí na předmětu, knoflíky na svetru i spočítal, 

okamžitě poznal chybějící ucho u hrnku, popsal, jak má hrnek vypadat  

1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre  

• Chlapec se plně orientuje na svém těle. Pouze při podlézání židle je velice opatrný. 

1.4 Taktilní senzitivita 

• Poloviční skóre u všech položek  
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• Chlapec hmatem vnímá linie, ale nedokáže je sledovat jedním prstem, vždy použil 

palec + ukazovák, následně si fólie stále zvedal a snažil se linie najít zrakem.  

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 12 a 13 bez problémů pracuje s legem, předměty do krabice vkládá, 

porovnává „vyšší“/“nižší“. u položky 14 (pracovní list) stejně jako u předchozích 

pracovních listů, pro sledování linie používá palec + ukazovák a snaží se fólii zvedat, 

aby si ji mohl zkontrolovat zrakem. u položky č. 15 knihy ihned rozeznal, ale spíše 

za použití zraku.  

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Se zaujetím předměty prozkoumává, kromě hmatu velmi často zapojuje zrak, sluch 

i čich.  

2.2 Manipulace 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 2 položky 

• Chlapec měl problém rozeznat drobné detaily v obličeji panenky (našel pouze uši 

a oči). Do jedné ruky bere dva předměty naráz bez potíží. Nicméně potíž nastává, 

když má s jedním předmětem manipulovat v jedné ruce pouze za pomocí pohybů 

prstů, zde chlapec selhal, a nakonec si předmět přiložil k obličeji a kutálel si ho po 

něm.  

2.3 Spolupráce obou rukou 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 2 položky  

• Otáčivé pohyby začal vykonávat až po dlouhém vysvětlování, s předmětem si dlouho 

předtím jen hrál. Aby byl schopný korálek vůbec našroubovat a zkusit si tak otáčivé 
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pohyby obou rukou, musela jsem předmět našroubovat a chlapec pak šrouboval sám 

až dál.  

Dále bez větších obtíží přendával rýži, zpočátku se mu líbilo do ní jen sahat. 

Chybějící část puzzlí ihned upevnil, ale použil ZRAK. 

Když měl vytvořit kuličku z modelíny, nebyl schopný rotačního pohybu dlaní, 

ovšem při hře s korálkem tyto pohyby vykonával.  

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 

• Chlapec se po prostoru pohybuje bez větších obtíží, ale nespoléhá pouze na hmat, 

více se orientuje zrakem. Schovaný předmět se také snažil hledat spíše zrakem než 

hmatem.  

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Předměty denních potřeb poznává bez obtíží. 

Kolo mezi kostkami lega našel velmi rychle, v podstatě krabici hmatem ani 

neprohledal -> použil zrak. (Pozn.: kolo bylo oproti kostkám kontrastní) 

Při poznávání dvou stejných předmětů též použil zrak místo hmatu.  

3.2 Vnímání detailu 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Auto ho zaujalo více po hmatu, takže si ho důkladněji prohlížel hmatem.  

Při práci s pracovními listy nastal stejná situace jako v předchozích položkách 

podobného typu. Sice daný úkol splnil, ale linie si prohlížel dvěma prsty místo 

jedním a po chvíli si fólie zvedal opět k očím a snažil si výsledek ověřit zrakem.  

3.3 Rozlišování 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 3 položky 
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• Převrácený předmět uměl určit, uměl ho také správně přetočit, nicméně celý úkol 

provedl za kontroly zraku. 

Při práci s pracovními listy zde nastala stejná situace jako u předešlých pracovních 

listů. Pro sledování linie používal dva prsty a snažil se opět používat zrak.  

3.4 Konstrukce 

• Plné skóre 

• Kostky lega skládal bez obtíží, stejně tak je pak rozkládal.  

Stavění pyramidy z kostek vyžadovalo více času, ale zvládl to bez dopomoci. 

Naopak vkládání kostek do sebe mu pak šlo velmi rychle bez potíží. 

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Kombinovat dvě části předmětu chlapci dělalo velké obtíže, otáčivé pohyby 

vykonával až následně po tom, co jsem mu korálek našroubovala (viz oblast 2.3). 

Brýle nechtěl zkoumat hmatem, ale snažil se za každou cenu podívat.  

Klíč poznal ihned a věděl, k čemu se používá, ale neznal typ visacího zámku. 

Nicméně přesně popsal, co se s klíčem dělá a činnost naznačil pohybem. Prokázal, 

že rozumí funkci klíče. 

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre 

• Bez potíží provedl všechny položky. Nicméně všude (kromě 1. položky) použil zrak. 

Při ukládání předmětů do vaku měl menší problém pouze v momentě, kdy vkládal 

růžový kelímek do růžového vaku, což potvrzuje používání zraku.  

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Poloviční skóre 

• Lego figurku našel až po delší době, když jsem zmenšila prostor pro hledání. Figurka 

splývala s kostkami a nebyla tak dobře vidět. Více se soustředil na zrakové vnímání 

než na hmatové.  

U pracovního listu splnil zadání, ale opět stejný případ jako u předchozích položek 

s pracovními listy.  
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3.9 Taktilní jazyk 

• Plné skóre 

• Bez potíží určil vlastnosti předmětů. 

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 1 položka  

• Předmět (vařečku) poznal ještě dříve, než ji vzal do ruky/na první dotek, z toho 

usuzuji, že použil zrak.  

Při porovnání knih požíval obě ruce, ale soustředil se také zrakem (viz oblast 1.5). 

Když měl porovnat váhu předmětů, nepoužíval obě ruce. Sice si vzal do každé ruky 

jeden předmět, ale předměty si přikládal na tvář, tudíž ruce společně 

nespolupracovali. 

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre 

• Zubní pastu na kartáček nanesl, ale celou dobu se snažil činnosti kontrolovat zrakem. 

4.3 Hry 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• Panenku uměl svléknout, ale už ji neuměl správně obléknout. Při hře s mašinkami 

k sobě mašinky připojil, ale nezvládl postavit koleje a jezdit po nich (koleje splynuly 

s podložkou), k tomu potřeboval dopomoc.  

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre  

• Běžné předměty zná a zná i jejich funkci. Ke stříhání potřeboval více času a nůžky 

si s velkým zájmem prohlížel. 

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

• Plné skóre  

• Chlapec vše znal a orientoval se.  
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Závěr a doporučení:  

Chlapec se celé testování snažil v největší možné míře využívat zrak, tím pádem téměř 

všechny položky splnil s plným či polovičním skóre a výsledky testu nejsou na první pohled 

špatné. Zároveň ale tedy neodpovídají skutečnému stavu hmatového vnímání u chlapce. 

v momentech, kdy se musel spolehnout pouze na hmat, začal v úlohách selhávat.  

Všechny předměty si během testování přikládal k obličeji a ústům a v oblasti hmatového 

vnímání se jeví jako dítě výrazně mladší.  

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na hmatové vnímání: třídění a přiřazování předmětů (podle velikosti, 

tvaru, teploty, struktury, podle hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, 

písek, voda), navlékání předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), 

modelování, hry se stavebnicí, kolejemi, kostkami, procvičení a gymnastika 

ruky (pohyb celé ruky od ramenního kloubu, přes loket až k zápěstí 

a následně k prstům). 

− Při cílené podpoře hmatového vnímání bych doporučila na vybrané činnosti 

omezit zbylé zrakové vnímání, aby se na něj chlapec nemohl spoléhat.  

− Při podpoře zrakového a hmatového vnímání současně bych naopak volila 

hodně kontrastní předměty. 

 

Zpráva č. 3 (záznam z vyšetření viz příloha č. 6) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 6 let 

Diagnóza: Praktická nevidomost 

Datum vyšetření: 4.3.2019 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 
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1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre  

1.4 Taktilní senzitivita 

• Plné skóre 

• Chlapec si všímá i velmi podrobných detailů, jako jsou místa, kde je krabice slepená 

apod. Je potřeba také chlapce trochu brzdit, je velice zbrklý a poté má tendence 

k chybám, které jsou způsobeny rychlostí.     

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 14 velmi spěchá, neprohlíží si důkladně a vynechává důležité části. 

Chyba je způsobena přílišnou rychlostí.  

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre 

• Materiály prozkoumává, vjemy doplňuje ještě také o čich a případně zvuk.  

2.2 Manipulace 

• Plné skóre:3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 19 potřeboval menší dopomoc u hledání očí. Zbytek našel bez potíží. 

2.3 Spolupráce obou rukou 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 24 potřeboval zpočátku lehčí dopomoc a usměrnění. Chlapec byl z rýže 

velmi nadšený a také velmi zbrklý, proto se mu úplně nedařilo a potřeboval lehce 

zklidnit.  

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 
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3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 31 potřeboval dopomoc a nápovědu. Předměty si se zaujetím prohlížel, 

spočítal je, poznal, že se jedná o stromy, ale určit dva stejné mu dělalo problém. Opět 

šlo spíše o chyby ze spěchu a nepozornost, než že by chlapec položku opravdu 

nezvládal.  

3.2 Vnímání detailu 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Položku č. 32 vykonal až po upozornění, aby spočítal kola, jinak si chybějícího 

detailu nevšiml. u položky č. 33 si detailu ani nevšiml a nepozastavil se u něj. 

Položka č. 34 byla o něco lepší, u detailu se alespoň pozastavil, ale ani tak ho 

neoznačil. Celá tato oblast byla ze strany chlapce vykonávána velmi zbrkle a rychle, 

proto si myslím, že chyby opět plynuly spíše z nepozornosti a rychlosti.  

3.3 Rozlišování 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 37 opět velmi spěchal a neurčil delší/kratší linie. Umí určit levou 

a pravou stranu.  

3.4 Konstrukce 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U stavení pyramida kostek (položka č. 40) chlapec opět velmi spěchal a při stavění 

potřeboval dopomoc, naopak naskládat je do sebe zvládl úplně bez problémů.  

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 
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• Brýle poznal poté, co si je porovnal se svými (položka č. 42).  

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 46 nemohl najít otvor do vaku, po otevření zvládl naskládat už sám, bez 

pomoci.    

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 49 bylo potřeba upozorňovat na použití jen jednoho prstu, opět bylo 

třeba chlapce korigovat kvůli zbrklosti.  

3.9 Taktilní jazyk 

• Plné skóre 

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre 

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre 

• U položky č. 54 pastu také ochutnal, sbírá obaly od zubních past.  

4.3 Hry 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 57 sám nedokázal spojit koleje. 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre 

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

• Plné skóre  
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Závěr a doporučení:  

Chlapec měl již od začátku chuť do práce a byl velice komunikativní a zvídavý. Hmatové 

vnímání jako takové má velmi dobře rozvinuté a chyby, které dělal, velmi často plynuly 

z nepozornosti a zbrklosti než z nedostatku rozvoje hmatového vnímání.  

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů, práce s reliéfními obrázky  

− Již zařadit orientaci na šestibodu 

− Rozvoj soustředění, práce s trpělivostí a práce se zbrklostí chlapce 

 

Zpráva č. 4 (záznam z vyšetření viz příloha č. 7) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 5 let 

Diagnóza: Praktická nevidomost 

Datum vyšetření: 13.12.2018 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 

1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre: 4 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• U položky č. 5 trošku váhal a pletl si.  

1.4 Taktilní senzitivita 
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• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 3 položky 

• U pracovních listů používal více prstů.  

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• U položky č. 14 ho nejvíce zajímal zvuk, škrábal nehty a poslouchal. 

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 18 papír zmačkal úplně bez potíží, ale modelína mu byla nepříjemná.  

2.2 Manipulace 

• Plné skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 2 položky 

• Není schopen k manipulaci s předmětem použít čistě jen jednu ruku. s předměty 

manipuluje mezi dlaněmi, nikoli prsty jedné ruky.  

2.3 Spolupráce obou rukou 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 3 položky 

• Otáčivé pohyby rukou vykonává úplně bez potíží. u položky č. 24 potřebuje 

dopomoc, zpočátku rýži přendává jen rukama. Puzzle skládá s dopomocí. Rotačního 

pohybu u položky č. 26 je schopný jen náznakem, když dělá kuličku z papíru. 

Modelína je mu velmi nepříjemná.  

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 
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• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Stejný předmět v řadě určil s dopomocí.  

3.2 Vnímání detailu 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• U položek č. 33 a 34 se lehce pozastavil, ale neoznačil.  

3.3 Rozlišování 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 3 položky 

• U pracovních listů používá více prstů najednou a linii nesleduje přesně. 

3.4 Konstrukce 

• Plné skóre 

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Plné skóre 

• U položky č. 43 pojmenoval, chápe princip, dokonce zkoumá zámky, když je venku 

na procházce (matka potvrdila a sama jsem viděla při odjezdu).  

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre 

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 49 opět používá ke sledování linie více prstů a sledování je nepřesné. 

3.9 Taktilní jazyk 

• Plné skóre 

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  
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• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• U položky č. 53 sice používá obě ruce, ale vzájemně předměty neporovnává.  

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre 

4.3 Hry 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Ke složení kolejí potřeboval dopomoc. 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Chlapec sám ještě nestříhal. 

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

• Plné skóre  

 

Závěr a doporučení:  

U celého vyšetření byla přítomna matka. Chlapec na celé vyšetření velmi dobře reagoval 

a soustředil se kromě počáteční nervozity. Největší potíže mu činily pracovní listy, u kterých 

nebyl schopen správně sledovat linie. Dále bych doporučila více se soustředit na jemnou 

motoriku každé ruky zvlášť a poté na jejich spolupráci. Chlapec hodně využívá sluch 

a sluchové vjemy, při pohybu využívá echolokaci (již pozná, zda je v místnosti otevřené 

okno nebo dveře). 

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů, práce s reliéfními obrázky  
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− Procvičování sledování jedním prstem (pracovní listy, jednoduché linie) 

 

Zpráva č. 5 (záznam z vyšetření viz příloha č. 8) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 6 let 

Diagnóza: Nevidomost – zachovalý světlocit 

Datum vyšetření: 31.1.2019 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 

1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre  

1.4 Taktilní senzitivita 

• Poloviční skóre ve všech položkách 

• Chlapec vůbec nebyl schopný sledovat linie pouze jedním prstem, ani v jedné 

položce. 

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• U položky č. 14 používá více prstů a linie příliš nesleduje. u položky č. 15 rozdíly 

knih sám nezaznamenal.  

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 
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• S papírem v položce č. 18 manipuluje bez potíží, modelína je mu méně příjemná 

a nechce s ní pracovat. 

2.2 Manipulace 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Detaily u položky č. 19 najde pouze s mou slovní dopomocí. Položku č. 21 

vykonává jen velmi obtížně a položku č. 22 není schopen vykonat vůbec.   

2.3 Spolupráce obou rukou 

• Poloviční skóre u všech položek 

• Otáčivé pohyby v položce č. 23 chlapec zvládne, pokud matici našroubuji a on pak 

pokračuje v pohybu. Položku č. 24 nezvládá, vůbec neví, co s rukama, kde má jaké 

nádoby. Položku č. 25 zvládl s dopomocí a položku č. 26 – rotační pohyb zvládl jen 

velmi obtížně.  

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Kolo u položky č. 30 našel bez potíží, ale nevěděl, o co se jedná. u položky č. 31 

vůbec nebyl schopný předměty porovnat, natož najít dva stejné.   

3.2 Vnímání detailu 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Auto si u položky č. 32 prohlížel, ale chybějícího detailu si všiml až po upozornění. 

u položky č. 33 detail našel, musela jsem pouze upozornit na prohlížení jedním 

prstem. Detail u položky č. 34 nenašel a ani se u něj nepozastavil.  
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3.3 Rozlišování 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• U položky č. 35 určil, že se jedná o kelímky, poznal, že jsou prázdné, ale otočeného 

kelímku si všiml až po upozornění. u položky č. 36 shodný tvar vůbec nenašel. 

Položky č. 37 a 38 určil správně, ale použil více prstů, ne pouze jeden. 

3.4 Konstrukce 

• Poloviční skóre u všech položek 

• Práce se stavebnicí v položce č. 39 mu nešla úplně snadno. Chlapec od sebe kostky 

bez potíží odděloval, ale se stavbou a spojováním měl problém. Položku č. 40 zvládl 

pouze s velkou dopomocí, sám vůbec nevěděl, co má dělat. 

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• U položky č. 41 se snažil, ale není schopen části kombinovat. Brýle v položce č. 42 

poznal až s nápovědou.   

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• U položky č. 45 jsem pouze upozornila, že je jeden kelímek jinak a chlapec poté sám 

přetočil. u položky č. 47 potřeboval výraznou dopomoc při vkládání tvarů.   

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U pracovního listu v položce č. 49 používal více prstů a příliš se na položku 

nesoustředil.  

3.9 Taktilní jazyk 

• Plné skóre 
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• Rozdíly poznal, jen chvíli hledal slova, nevěděl, jak přesně některé protiklady 

pojmenovat.  

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Rozdíly ve výšce v položce č. 52 sice nepoznal, ale u stavebnice (položka č. 13) ano. 

u položky č. 53 sice používá obě ruce a předměty si prohlíží, nicméně ruce společně 

příliš nespolupracují. Váhu předmětů už vůbec nezjišťuje.  

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre 

4.3 Hry 

• Plné skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka  

• Vůbec si nevěděl rady u položky č. 57, nepostavil ani koleje, ani vláček.  

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Vůbec nestříhá – položka č. 59.  

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Deštník v položce č. 60 poznal až po nápovědě.  

 

Závěr a doporučení:  

Chlapec se zpočátku jevil jako uzavřený, nechtěl příliš komunikovat, ale postupně začal více 

spolupracovat a přibližně po deseti minutách spolupráce probíhala úplně bez potíží.  
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Výsledky vyšetření hmatového vnímání odpovídají dítěti výrazně mladšímu, a když 

přihlédneme ke skutečnosti, že chlapec měl již jednou odklad povinné školní docházky, tak 

jsou výsledky velmi alarmující. Je nezbytné se na hmat více soustředit a rozvíjet ho cíleně, 

aby chlapec zvládl výuku na základní škole. Největší problém má chlapec v oblasti 

spolupráce obou rukou a vůbec neví, jak systematicky postupovat při hmatání.  

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů, práce s reliéfními obrázky  

− Zaměřit se především na činnosti, podporující spolupráci obou rukou 

− Práce a orientace na ploše (pracovní listy, obrázky)  

− Spolupráce rodiny, předškolního zařízení i SPC  

 

Zpráva č. 6 (záznam z vyšetření viz příloha č. 9) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 5 let 

Diagnóza: Praktická nevidomost 

Datum vyšetření: 13.12.2018 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 

1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre 

1.4 Taktilní senzitivita 

• Plné skóre 
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• Je potřeba dohlížet, aby používala opravdu jen jeden prst.  

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre 

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre 

2.2 Manipulace 

• Plné skóre  

2.3 Spolupráce obou rukou 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Otáčivé pohyby u položky č. 23 dívce spíše nešly, ale poté zvládla v dalších 

položkách stejný pohyb vykonat zcela neplánovaně. 

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre 

3.2 Vnímání detailu 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 32 našla detail chybějícího kola až s lehkou dopomocí.  

3.3 Rozlišování 

• Plné skóre 

3.4 Konstrukce 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 
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• U položky č. 40 pyramida kostky postavila s dopomocí, nicméně poskládat je zpět 

do sebe zvládla úplně bez potíží. 

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Plné skóre 

• U položky č. 41 dívka zkouší otáčivé pohyby rukou. Zároveň se v této oblasti snaží 

využívat své zbytky zraku.  

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre  

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Plné skóre 

3.9 Taktilní jazyk 

• Poloviční skóre 

• Dívka poznala určité rozdíly, ale slovně neurčila, nicméně je možné, že se styděla 

mluvit. 

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• U položky č. 53 potřebovala dopomoc a upozornit, že může použít obě ruce, ke 

zjištění ve váhovém rozdílu. Poté úkol zvládla.  

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre 

4.3 Hry 

• Plné skóre 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre  

4.6 Vypořádání se s proměnnými  
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• Plné skóre  

 

Závěr a doporučení:  

Výsledky vyšetření hmatového vnímání jsou vzhledem k věku velice dobré a odpovídají 

vývojové úrovni. Dívka hmat velice dobře využívá a spoléhá na něj, a když je to jen trochu 

možné, snaží se využívat také zbytky zraku, což se potvrdilo také během vyšetření. Během 

vyšetření byla dívka velmi klidná a spolupracovala. Přirozeně se styděla, což s velkou 

pravděpodobností mělo vliv na případně méně zdařilé položky. u vyšetření byla po celou 

dobu přítomna asistentka pedagoga a bylo vidět, že s dívkou mají velmi hezký a harmonický 

vztah, který má zcela jistě velký podíl na dívčině zdařilé integraci.  

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů, práce s reliéfními obrázky  

− Při nácviku sledování linií dbát na použití pouze jednoho prstu  

− Podpora rozvoje zbytku zraku (úprava prostředí, kontrast, velikost)  

 

Zpráva č. 7 (záznam z vyšetření viz příloha č. 10) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 6 let 

Diagnóza: Peters plus syndrom (Petersova oční anomálie) + další KP 

Datum vyšetření: 21. a 28.11.2018 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 
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1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre: 4 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• Položku č. 7 (podlézání židle) pouze s dopomocí.  

1.4 Taktilní senzitivita 

• Poloviční skóre u všech položek 

• Zvýšenou linii u položky č. 8 dokázala sledovat pouze s dopomocí, u následujících 

položek č. 9-11 používala více prstů a linii téměř nedokázala sledovat.  

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 2 položky 

• Položku č. 12 zvládla bez problémů. u položky č. 13 věž z kostek pouze rozpojovala, 

nedokázala označit, která je vyšší/nižší. Položku č. 14 též nezvládla, po pracovním 

listu pouze hmatala, zkoušela zvuky, ale linie nesledovala. u položky č. 15 sice obě 

ruce používá, ale nezkoumá rozdíly u předmětů.  

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Položka č. 18 – materiály prozkoumává, ale není schopná nějakých cílených tvarů. 

Modelínu chtěla ochutnávat. 

2.2 Manipulace 

• Plné skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 2 položky 

• Položku č. 19 splnila tak, že jsem dala pokyn „najdeš oči/pusu/…?“. u položek č. 21 

a 22 neuspěla, nebyla schopna manipulovat s předmětem pouze v jedné ruce – 

používala obě.   

2.3 Spolupráce obou rukou 
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• Poloviční skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 2 položky 

• Položka č. 23 byla vykonávána s plastovou lahví a víčkem, ale ani tak nebyla dívka 

schopna vykonat otáčivé pohyby rukama, nicméně ví, kam víčko patří. Položku č. 24 

byla schopna vykonat s dopomocí (přendávání rýže), stejně tak položka č. 25 také 

s dopomocí). Položka č. 26 bez úspěchu, vůbec nebyla schopna vytvořit z modelíny 

kuličku – pouze válí válec po lavici.   

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 1 položka 

• U položky č. 30, kterou zvládla bez potíží, se snažila využít také zrak. u položky č. 

31 nebyla schopna poznat dva stejné předměty.  

3.2 Vnímání detailu 

• Nulové skóre u všech položek 

• U položky č. 32 se odmítla detailům věnovat, autem neustále jezdila po podložce 

a zkoumala zvuky. u položek č. 33 a 34 (pracovní listy) používala všechny prsty, do 

folie bouchala, škrábala a poslouchala zvuky.  

3.3 Rozlišování 

• Nulové skóre u všech položek 

• U položky č. 35 dívka s kelímky pouze ťukala o sebe, hrála si s nimi, ale daný úkol 

nevykonala. u pracovních listů v položkách č. 36-38 používala všechny prsty, 

bouchala do folie a poslouchala zvuky, linie nesledovala.  

3.4 Konstrukce 

• Poloviční skóre u všech položek 

• U položky č. 39 dívka dokázala kostky od sebe pouze oddělit, ale už je nespojila. 

Pyramida kostky v položce č. 40 postavila pouze s velkou dopomocí. 
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3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• U položky č. 41 poznala, že víčko patří k lahvi, ale nedokázala je sešroubovat 

dohromady. Brýle v položce č. 42 poznala bez potíží – sama nosí brýle. u položky č. 

43 si vzala klíč, bouchala s ním do podložky, do zámku, poslouchala zvuky, ale 

neprokázala, že rozumí funkci klíče.  

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 1 položka 

• U položky č. 45 si dívka s kelímky pouze hraje. Položku č. 46 vykonává s dopomocí, 

umisťuje předměty do vaku, když vak držím otevřený. u položky č. 47 není schopna 

vložit ani jeden tvar do desky. Tvary o sebe ťuká, poslouchá jejich zvuk.  

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Nulové skóre u všech položek 

• Dívka nevykonala ani jednu položku. Figurku v položce č. 48 nenašla, což do určité 

míry potvrzuje, že v položce č. 30 při hledání kola použila zrak (kolo je kontrastní 

od kostek, figurka nikoli). u pracovního listu v položce č. 49 použila opět všechny 

prsty, bouchala do folie, ale linii nesledovala.  

3.9 Taktilní jazyk 

• Nulové skóre 

• S předměty si hraje, ale jejich rozdílům nevěnuje pozornost, nepojmenuje rozdíly, 

ani nereaguje na pokyny, že by vybrala správný předmět.  

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre: 2 položky 

• Nulové skóre: 1 položka  
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• Vařečku v položce č. 51 sice pojmenovala, ale dál ji rukama neprozkoumává, spíše 

s vařečkou bouchá a poslouchá zvuky, které vydává. v položce č. 52 sice používá 

obě ruce, nicméně nepoužívá ruce k porovnávání rozdílů mezi předměty. Položku č. 

53 vůbec nevykoná. Předměty vezme do ruky všech najednou, přikládá si je 

k obličeji, bouchá s nimi, ale jejich váhu neporovnává.  

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 54 sice kartáček na zuby poznává, ale úkon nevykoná. u položky č. 55 

úkon vykonává, nicméně je potřeba slovně motivovat a dopomáhat.  

4.3 Hry 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Panenku v položce č. 57 svlékla a s větší dopomocí také sama oblékla. 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Sama nůžky vůbec nepoužívá – položka č. 59.  

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Deštník v položce č. 60 poznává pouze s dopomocí, autem v položce č. 61 jezdí, 

následně s ním bouchá a opět poslouchá zvuky. u položky č. 62 kartáček poznává, 

ví, že ho má doma, ale nedokáže pojmenovat místnost.  

 

Závěr a doporučení:  

Vyšetření jsem musela rozdělit na dvě části z důvodu dívčiny špatné pozornosti, a i tak to 

pro ni bylo velmi náročné. Dívka je ve vývoji hmatového vnímání pozadu a jeví se jako dítě 
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výrazně mladší. v některých úkolech využívala zbytky zraku, ale příliš na zrakové vnímání 

nespoléhá. Daleko více, během celého testování, využívala sluchové vnímání.  

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů, práce s reliéfními obrázky  

− Podpora zbytků zraku a jeho využívání  

− Podpora sluchového vnímání, cvičení na rozvoj sluchového vnímání 

(poznávání předmětů dle zvuků, nacvičování rytmu a jeho opakování, pohyb 

za zdrojem zvuku, zvukové hračky, rozlišování zvuků, pojmenovávání 

zvuků) 

 

Zpráva č. 8 (záznam z vyšetření viz příloha č. 11) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 4 roky 

Diagnóza: Praktická nevidomost 

Datum vyšetření: 28.11.2018 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 

1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre  

1.4 Taktilní senzitivita 

• Plné skóre 

1.5 Propriocepce 
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• Plné skóre 

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre 

2.2 Manipulace 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 21 bylo potřeba dopomoci a vysvětlit, ale zde spíše neporozuměl 

zadání.  

2.3 Spolupráce obou rukou 

• Plné skóre 

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 31 rozeznal, že jde nejspíše o stromy, označil předmět jako „podobný“, 

ale stejný předmět nenašel, u tohoto úkolu si byl velmi nejistý. 

3.2 Vnímání detailu 

• Plné skóre 

3.3 Rozlišování 

• Plné skóre 

3.4 Konstrukce 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 
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• Chlapec potřeboval lehkou dopomoc u položky č. 40, nevěděl, jak přesně kostky dle 

velikosti poskládat. 

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Brýle poznal až s dopomocí, když jsem odkryla jedno sklíčko. 

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre 

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Figurku mezi legem našel s dopomocí poté, co jsem zúžila hledací pole.  

3.9 Taktilní jazyk 

• Plné skóre 

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• U položky č. 53 nejdříve používal pouze jednu ruku, po vysvětlení použil obě. 

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre 

4.3 Hry 

• Plné skóre 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre 

• Sám bez obtíží je schopný stříhat. 

4.6 Vypořádání se s proměnnými  
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• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Chlapec nejdříve nepoznal složený deštník, ale po rozložení mu bylo ihned jasné 

a jaký předmět se jedná. 

 

Závěr a doporučení:  

Chlapec je velice šikovný a hmatové vnímání má rozvinuté velice dobře. Malý problém měl 

při rozeznávání předmětu, kdy poznal, že se jedná o stromy, byl si vědom podobností, ale 

nebyl schopen označit stejnou dvojici a celkově si byl u této položky (č. 31) nejistý a bál se 

chybného označení. Podobně se pak vedl také u položky č. 40, když měl pyramida kostky 

postavit na sebe dle velikosti. Vzhledem k tomu, že má chlapec hmatové vnímání opravdu 

na dobré úrovni, doporučila bych zaměření na detaily, které s sebou nesou určité podobnosti 

(stejný tvar, ale jiné velikosti, druhy stromů, zvířat apod.) 

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů, práce s reliéfními obrázky  

− Zaměření se na práci s detaily a jejich podobností u dalších předmětů  

 

Zpráva č. 9 (záznam z vyšetření viz příloha č. 12) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 6 let 

Diagnóza: Nevidomost (IV. ROP) + další KP 

Datum vyšetření: 14. a 21.11.2018 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 
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• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky ě. 2 se chlapec pouze na malý okamžik pozastavil, ale nijak obzvlášť 

chybějícímu detailu nevěnoval pozornost. 

1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre: 4 položky 

• Neprovedena 1 položka 

• Podlézání židle jsem do vyšetření nezařadila z důvodu špatné motoriky. 

1.4 Taktilní senzitivita 

• Poloviční skóre u všech položek 

• Veškeré položky chlapec vykonal s dopomocí. Chvíli se dokázal soustředit na linii, 

kterou měl sledovat, ale poté si začal pracovní list prohlížet všemi prsty a linie přestal 

sledovat. Zaujala ho změna struktury linie u položky č. 11. 

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Chlapci se nechtělo příliš spolupracovat, linie si opět prohlížel všemi prsty. 

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Prozkoumávání měkkých materiálů a mačkání papíru mu bylo velmi nepříjemné. 

Papír zmačkal jen lehce a modelína mu byla velmi nepříjemná.  

2.2 Manipulace 

• Poloviční skóre u všech položek 

• U detailů se zastavoval, prohlížel si je, ale nebyl schopen pojmenovat co našel 

a manipulace s korálky také příliš neodpovídala. Vzal je do ruky, ale pouze je držel, 

další manipulace nebyl schopný.  

2.3 Spolupráce obou rukou 
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• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 2 položky 

• Vůbec nebyl schopný otáčivých pohybů ruky, manipulace u položky č. 24 pouze 

s velkou motivací, ale nakonec ji zvládl bez dopomoci. Puzzle si velmi zaujatě 

prohlížel, ale poslední kus neupevnil. u položky č. 26 sice kuličku z papíru udělal, 

ale modelínu nechtěl vůbec použít.  

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Poloviční skóre: 2 položky 

• Tyto položky vykonal chlapec s dopomocí, ale byly pro něj velmi obtížné, především 

kvůli jeho potížím s motorikou, které plyne z dalšího souběžného postižení.  

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Rozpoznávání předmětů mu dělá lehčí obtíže, více ho zaujaly jejich detaily, než 

způsob jejich užití. Největší potíž měl s poznáním zubního kartáčku. Při 

rozpoznávání předmětů v položce č. 31 nebyl vůbec schopný předměty vzájemně 

porovnat, natož najít stejnou dvojici.  

3.2 Vnímání detailu 

• Plné skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 2 položky 

• U položky č. 32 poznal, že něco chybí, ale nedokázal pojmenovat co to je. u položek 

č. 32 a 33 nebyl vůbec schopen najít neobvyklé detaily.  

3.3 Rozlišování 

• Nulové skóre u všech položek 

• Na tyto položky se vůbec nesoustředil, linie u pracovních listů pouze přejížděl nehty 

a poslouchal zvuky. Pokud linie nahmatal, nebyl z nich schopný nic poznat.  
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3.4 Konstrukce 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• U položky č. 39 byl schopný kostky od sebe pouze oddělit, ale už je nespojil. 

Pyramida kostky ze sebe pouze vyndal.   

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 2 položky 

• V této oblasti poznává pouze s dopomocí, že se u položky č. 42 jedná o brýle. Jinak 

o kombinaci a funkci dvou předmětů nemá žádnou představu.  

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 2 položky 

• Na svém těle se orientuje, viz. oblast 1.3. Co se týče špatně umístěného předmětu, 

nebyl schopný rozpoznat (č. 45). Položku č. 46 zvládl s dopomocí, když jsem zdržela 

otevřený vak, tak sám vkládal předměty. Umístění tvarů u položky č. 47 nezvládl ani 

s dopomocí.    

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Figurku našel na druhý pokus, ale zvládl sám. u položky č. 49 používá všechny prsty, 

linii nesleduje, poslouchá, jaký zvuk vyvodí, když do folie škrábe nehty. 

3.9 Taktilní jazyk 

• Plné skóre 

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  
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• Vařečku poznal, naznačil, že se s ní míchá, ale na název si nevzpomněl. u položky č. 

53 vzal předměty do ruky, ale více ruce nespolupracovali. Zkoušel, jaké zvuky váčky 

vydávají.  

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Položku č. 54 byl schopný vykonat s drobnou dopomocí a slovním doprovodem, 

položku č. 55 vykonal sám, bez dopomoci. 

4.3 Hry 

• Poloviční skóre u obou položek 

• Telefon poznal, ale nebyl schopný ukázat, jak se s ním volá. Telefon si přiložil pouze 

k ústům, nikoli k uchu. u položky č. 57 jezdil vláčkem, ale nebyl schopný sám 

postavit koleje.  

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Využívá předměty k jejich účelu, ale sám není schopen stříhat. 

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

• Plné skóre: 1 položka 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Deštník vůbec nepoznal, ani složený, ani rozložený. Na položku č. 32 odpověděl se 

slovní nápovědou.  

 

Závěr a doporučení:  

Chlapec byl během testování velmi nepozorný a „spěchal“ na svačinu. Vyšetření bylo nutné 

rozdělit na dvě části, protože to bylo na chlapce velmi náročné a nebyl schopen udržet 

pozornost tak dlouho. Jeho hmatové vnímání absolutně neodpovídá věku, což ale může být 

následkem dalšího, přidruženého, postižení (lehká nedoslýchavost, opožděný 
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psychomotorický vývoj, posthemorag. hydrocefalus, atrofie CNS), chlapec se v oblasti 

hmatového vnímání jeví jako dítě výrazně mladší. 

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů 

− Hmatové vnímání rozvíjet postupně, začít na mladší vývojové úrovni 

− Rozvoj a využívání zbytků sluchového vnímání, které se chlapec během 

testování snažil také využívat, cvičení na rozvoj sluchového vnímání 

(poznávání předmětů dle zvuků, nacvičování rytmu a jeho opakování, pohyb 

za zdrojem zvuku, zvukové hračky, rozlišování zvuků, pojmenovávání 

zvuků) 

 

Zpráva č. 10 (záznam z vyšetření viz příloha č. 13) 

Výsledek vyšetření testem Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 5 let 

Diagnóza: Nevidomost 

Datum vyšetření: 14.11.2018 

Vyšetření provedl: Adéla Košíková 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

• Plné skóre 

1.3 Uvědomování si těla 

• Plné skóre  

1.4 Taktilní senzitivita 

• Plné skóre 
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• Úplně bez potíží, velmi ho zajímalo, jak linie na pracovních listech vznikly. 

1.5 Propriocepce 

• Plné skóre 

2. Taktilně motorické funkce 

2.1. Taktilní průzkum 

• Plné skóre 

• U položky č.18 používal také čich, aby zjistil, jak modelína voní.   

2.2 Manipulace 

• Plné skóre: 3 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• Chlapec si všímá i drobných detailů, umí velmi dobře spolupracovat oběma rukama. 

Lehkou dopomoc potřeboval u položky č. 20, kdy si předměty přendával z ruky do 

ruky, místo aby použil pouze jednu ruku. Nicméně nelze vyloučit, že pokyn pouze 

špatně pochopil a nebyl mu dost jasný.   

2.3 Spolupráce obou rukou 

• Plné skóre 

2.4 Prostor blízký X daleký 

• Plné skóre 

3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

• Plné skóre 

3.2 Vnímání detailu 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 32 popisoval vše, na co si vzpomněl u reálného auta (výfuk, kličky na 

dveřích, stěrače, …), popisoval, jak s otcem tankuje a výklad doplňoval o zvuky, 

které při tankování slyší. Chybějícího detailu si zpočátku nevšiml, ale po 

doplňujících otázkách na to přišel.  
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3.3 Rozlišování 

• Plné skóre 

• U položky č. 35 kelímky také správně spočítal.  

3.4 Konstrukce 

• Plné skóre 

• U položky č. 40 stačila pouze informace, že kostky lze poskládat dle velikosti.  

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka 

• U položky č. 42 potřeboval nápovědu a až poté poznal brýle, stačila pouze informace, 

že se jedná o „nožičku“. u položky č. 43 zvládl sám odemknout zámek.  

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

• Plné skóre 

• U položky č. 47 se sám několikrát kontroloval a ujišťoval se, že má vše správně.  

3.7 Vnímání figury a pozadí 

• Plné skóre 

3.9 Taktilní jazyk 

• Plné skóre 

4 Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie  

• Plné skóre: 2 položky 

• Poloviční skóre: 1 položka  

• Položku č. 53 zvládl s dopomocí. Nejdříve bral všechny čtyři předměty najednou. 

4.2 Sebeobslužné činnosti 

• Plné skóre: 1 položka 

• Nulové skóre: 1 položka 

• Položku č. 54 nevykonal, ale přesně popsal proč. Doma si dává pastu na zuby rovnou 

do pusy, aby neušpinil umyvadlo, protože na to nevidí.  
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4.3 Hry 

• Plné skóre 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

• Plné skóre 

• Stříhání zvládl úplně sám. 

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

• Plné skóre  

 

Závěr a doporučení:  

Chlapec má hmatové vnímání velmi dobře rozvinuté, stejně tak představy o předmětech. Je 

velmi šikovný a vnímavý a během celého vyšetření vyprávěl o všem, co dělá s rodiči z čehož 

je vidět, že se mu rodiče opravdu velmi intenzivně věnují a nechají ho vše vyzkoušet. 

Hmatové vnímání ještě velmi často doplňoval také o sluchové vjemy. 

• Návrh speciálně pedagogické podpory: 

− Cvičení na rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky: třídění 

a přiřazování předmětů (podle velikosti, tvaru, teploty, struktury, podle 

hmotnosti), manipulace s materiálem (rýže, písek, voda), navlékání 

předmětů, práce s papírem (mačkání, trhání, lepení), modelování, poznávání 

dalších materiálů, práce s reliéfními obrázky  

− Cvičení na rozvoj sluchového vnímání (poznávání předmětů dle zvuků, 

nacvičování rytmu a jeho opakování, pohyb za zdrojem zvuku, zvukové 

hračky, rozlišování zvuků, pojmenovávání zvuků) 

 

7.4 Vyhodnocení  

Tactual Profile se jako pozorovací nástroj pro hmatové vnímání během výzkumu velmi 

osvědčil a velmi kladně ho také přijali odborníci v praxi. Na základě výsledků Tactual 

Profile lze posoudit stav rozvoje hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižením 

a zároveň detekovat problémové či naopak nadprůměrné oblasti hmatu u konkrétního dítěte. 

z toho tedy vyplývá, že výsledky získané během tohoto výzkumného šetřené korespondují 
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s výsledky studie provedené v roce 20014. Během vyšetřeních lze také odhalit, zda dítě 

využívá případné zbytky zraku a do jaké míry na ně během praktických úkonů spoléhá, také 

se ukazuje, jaké další kompenzační smysly dítě používá. Na základě všech získaných 

výsledků můžeme stanovit podpůrná opatření pro další rozvoj oblastí hmatového vnímání, 

případně i doporučení k rozvoji dalších kompenzačních smyslů, pokud je dítě během 

vyšetření využívalo ve větší míře. 

Na základě výsledků a položek v Tactual Profile lze připravit plán rozvoje hmatového 

vnímání, ke kterému můžeme využívat jak jednotlivé položky v testu, tak i další aktivity 

rozvíjející hmat jako je například práce se sypkým materiálem (přendávání z misky do 

misky, stavení v písku, hledání předmětů v nádobě s pískem), práce s vodou, hlínou 

a dalšími materiály, třídění a navlékání předmětů, práce s reliéfními obrázky či pracovními 

listy přímo z testu a mnoho dalších aktivit. Jako zdroj pro další inspiraci nám může posloužit 

publikace od Lilli Nielsen, Učení zrakově postižených dětí v raném věku či publikace 

vydaná ranou péči Eda – Rosteme hrou od Yolandy Moleman. Dále je také velmi vhodné 

předkládat dětem se zrakovým postižením veškeré předměty každodenního života a dopřát 

jim dostatek času k jejich poznávání.  

Během testování je vhodné mít připravené veškeré pomůcky předem a na dosah, abychom 

mohli dítě neustále sledovat už při prvním kontaktu s daným předmětem. Dále také 

sledujeme, jak dítě pracuje, jak s předměty zachází, zda k jejich prohlížení využívá i další 

smysly (nejčastěji sluch a čich). Dítěti nasloucháme a ujišťujeme se, že rozumí zadání. 

Sledujeme, kolik času dítě potřebuje ke zvládání položek, jak je pečlivé, jak je výřečné, 

protože někdy se může stát, že se dítě stydí mluvit, tím pádem neoznačí správnou položku 

a nás je, abychom v daný moment našli takovou možnost, díky které nám dítě bude schopné 

odpovědět či ukázat správnou odpověď, tedy za předpokladu, že ji zná. Všechny tyto 

informace získané během pozorování by měly být obsaženy v závěrečné zprávě z vyšetření 

Tactual Profile, aby byly k dispozici všem pedagogickým pracovníkům, kteří s dítětem 

přichází do kontaktu.  

Způsobů, jak využít test Tactual Profile je tedy více. Slouží nám jak pro zjištění stavu rozvoje 

hmatového vnímání jako celku, tak i jednotlivých oblastí. Dále můžeme zjistit, jaké další 

kompenzační smysly dítě využívá a do jaké míry na ně spoléhá. Také pro nás může být 

                                                 
4 Zdroj: Development and justification. Visio: Tactual Profile [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné z: 

https://www.tactielprofiel.org/en-gb/wat-is-tactiel-profiel/ontstaan-en-verantwoording-1.  
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inspirací a zdrojem námětů pro nácvik rozvoje hmatového vnímání a jeho jednotlivé položky 

můžeme využívat kdykoli během práce s dětmi nebo při plánování aktivit na rozvoj hmatu. 

Též jej můžeme využít při stanovování podpůrných opatření konkrétního dítěte. 
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8 Závěr  

Tato diplomová práce se věnovala problematice hmatového vnímání u dětí s těžkým 

zrakovým postižením a dětí nevidomých ve věku tři až šest let. Ke zjištění stavu rozvoje 

hmatového vnímání byl použit nestandardizovaný pozorovací nástroj Tactual Profile, který 

se v České republice dosud téměř nepoužívá. Pro uvedení do problematiky hmatového 

vnímání bylo nejprve stručně popsáno zrakové postižení samotné, a to především z toho 

důvodu, že pro nastavení vhodné intervence je nezbytné znát etiologii, diagnózu a důsledky 

zrakové vady, která na potřebu užívání hmatu může mít velký vliv. Dále se pozornost 

věnovala specifickému vývoji dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku, protože 

právě toto období je u dětí klíčové k tomu, aby zvládly další etapy života bez vážnějších 

obtíží. Následně se práce věnovala hmatu jako takovému a dalším kompenzačním smyslům. 

a protože je předškolní věk obdobím hry a dítě se v tomto období učí především hrou, tak 

toto téma nemohlo být vynecháno. 

Druhá část práce se zabývala testem Tactual Profile, jehož prostřednictvím byl zjišťován 

stav hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižením a dětí nevidomých. Tento test 

není standardizovaný a slouží spíše jako pozorovací nástroj, který zjišťuje úroveň 

hmatového vnímání v několika oblastech. Následně zde byly popsány jeho cíle a využití, 

pokyny k administraci a obecné zásady pro práci s testem.  

Následující část práce se věnovala samotnému výzkumnému šetření. Zde byly popsány 

metody, které byly během šetření použity, cíle a výzkumné otázky. Cílem práce bylo zjistit 

využitelnost testu u dětí se zrakovým postižením a dětí nevidomých ve věku tři až šest let 

a jeho další možnosti využití ve speciálně pedagogické praxi. Dále byla pozornost věnována 

zjištění, zda lze na základě výsledků testu stanovit podpůrná opatření pro konkrétní dítě. 

Poté byl popsán průběh a informace a samotném výzkumném šetření.  

Výzkumné šetření ukázalo, že test je využitelný u cílové skupiny a lze díky němu zjistit stav 

hmatového vnímání, dále se ukázalo, že můžeme podle výsledků stanovit případná podpůrná 

opatření či jiné plány pro systematický rozvoj hmatového vnímání. Dalším cenným 

poznatkem, který výzkum ukázal je, že pečlivým pozorováním dítěte během vyšetření jsme 

schopni rozpoznat, zda dítě využívá případné zbytky zraku, případně jaké další kompenzační 

smysly využívá. Test může být zároveň také inspirací a zásobníkem námětů pro rozvoj 

hmatového vnímání. Výsledky výzkumného šetření byly zpracovány formou zpráv 
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z vyšetření pro každé konkrétní dítě zvlášť. Zprávy obsahovaly jak hodnocení výsledků, tak 

i závěr s doporučeními a dalšími návrhy speciálně pedagogické podpory.  

Tato diplomová práce je přínosem zejména pro odborníky pracující s dětmi se zrakovým 

postižením, a to především z toho důvodu, že jim přinese výsledky o stavu hmatového 

vnímání u konkrétního dítěte, kterým doposud nebyla v praxi věnována přílišná pozornost, 

což mohlo být také způsobeno chybějícím výzkumným nástrojem. Tactual Profile by mohl 

mít přínos také pro rodiče a pedagogy dětí, kteří by mohli u dítěte cíleně rozvíjet oblasti 

hmatového vnímání, které u dítěte nejsou dostatečně rozvinuté a zároveň jim může test 

posloužit jako zdroj námětů.  
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