
Máte představu o tom, jak vidí Vaše dítě?  

Jste si jistí, že vidí i malé detaily, umí se dobře orientovat na 

ploše i v prostoru?   

Poznává bezpečně všechny barvy, tvary, obličeje, velikosti? 

  

 
Na tyto i další otázky Vám podrobněji odpoví  funkční 

vyšetření zraku prováděné zrakovým terapeutem. 
	

Mgr.Barbora Zobanová - pracoviště 
•  Soukromá oční ordinace MUDr. Anna Zobanová,  
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Vyšetřují se:  
Zrakové funkce:  
- zraková ostrost 
- zorné pole  
- barvocit  
- kontrastní citlivost 
- binokularita, tj schopnost spojit obrázky obou očí do  
  trojrozměrného (3D) vjemu 
 
Zrakové dovednosti 
pozornost, lokalizace, fixace, přenášení pozornosti, sledování pohybu, 
koordinace oko-ruka, orientace v ploše a prostoru, optická diferenciace, 
pravolevá orientace, rozvoj zrakových představ  
 

Funkční vyšetření zraku 
 
☻ Pod pojem funkční vyšetření zraku se rozumí vyšetření 
jednotlivých zrakových funkcí a dovedností. Cílem je 
zjištění, za jakých podmínek dítě nejlépe vidí a může 
komunikovat se svým okolím.  
☻ Zjišťujeme: 
Jaká je optimální velikost symbolu, obrázku, aby dítě ještě 
vnímalo drobný detail.  
Jaká je optimální vzdálenost mezi symboly, obrázky, aby dítě 
dokázalo vnímat, že jsou dva.  
Jak nejlépe upravit okolní podmínky dítěti pro jeho 
individuální zrakové potřeby.  
Dítě pak může maximálně efektivně využít své vidění. 
☻ F u n kčn í v y še t ře n í z r a k u n e n í v y še t ře n í m 
of ta lmologickým a nelze je j zaměňovat . Svou 
nezastupitelnou roli zde hraje nejenom dítě a vyšetřující, ale 
také pozorování a  zkušenosti rodičů, učitelů a ostatních 
odborníků pracujících s dítětem.  
 
 



Metody vyšetření  
 
●  Pozorování spontánních reakcí dítěte na zrakové  
    podněty s využitím sady pomůcek a materiálů,  
    testování v herních situacích	

 
●  Využití standardních testů pro raný věk na objektivní  
     vyšetření zrakových funkcí 
	

 
●  Vyšetření zrakových dovedností (např.světelný  panel) 
 
	



Výsledky funkčního vyšetření zraku 
 
● Výstupní informace tohoto vyšetření  slouží 
nejen pro představu rodičů, jak jejich dítě vidí, ale 
také pro tvorbu rehabilitačně edukačního plánu 
dalšího psychomotorického rozvoje dítěte.  
 
● Závěrečným doporučení se dále mohou řídit 
navazující odborníci a specialisté: psychologové, 
logopedi, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, pracovníci 
SPC, PPP a učitelé. 

Předpokladem pro úspěšné funkční vyšetření 
zraku je tedy vzájemná dobrá informovanost o: 
 
■ Celkovém zdravotním stavu dítěte 
■ Zda má dítě nějakou  medikaci, která může ovlivnit  
   jeho pozornost a koncentraci 
■ Pokud má dítě motorické omezení, v jaké poloze je 
   optimální s ním pracovat 
■ Úroveň jeho mentálního vývoje  
■ Diagnóza očního onemocnění,   
   léčba, používané brýle	


