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tentokrát se náš časopis (K)OUKEJ věnuje
opět po několika letech tématu zraku a zpracování zrakových vjemů, proto jsem si pro tento
úvodník vypůjčila několik citací z knih neurologa Olivera Sackse: z jeho autobiografie Život na cestě¹ (Dybbuk, 2016) a publikace Zrak
mysli² (Dybbuk, 2011).
Oba úryvky přibližují složitý proces vidění, zpracovávání a poznávání viděného. Druhý pak na vlastní zkušenosti autora vysvětluje,
co znamená prosopagnozie, tedy neschopnost
poznávání tváří, která je častým projevem u lidí s CVI (centrálním postižením zraku).
¹ str. 301 ... „Z tohoto úhlu pohledu třeba vjem
židle závisí předně na synchronizaci aktivovaných
neuronálních skupin, která je nutná k tomu, aby
vytvořily mapu, následně na další synchronizaci
množství zmapování rozptýlených ve všech částech vizuálního kortexu – zmapování souvisejících
s mnoha různými vjemovými a strukturálními
aspekty židle (její velikost, její tvar, její barva, její
„nohatost“, její spojitost s ostatními druhy židlí –
židle s opěrkami, pracovní židle, dětské židličky
atd.). Tímto způsobem se dociluje širší a flexibilní
koncepce „oblasti židlí“ , která umožňuje okamžité
rozpoznání nespočtu druhů židlí jakožto židle. Tato
percepční generalizace je dynamický proces, umožňující její neustálou aktualizaci, která závisí na aktivním slaďování a organizaci nespočtu detailů.“
² str. 74 …„Se svojí asistentkou Kate jsem spolupracoval již asi šest let, když jsme si kvůli setkání
s nakladatelem sjednali schůzku v centru města.
Když jsem dorazil a ohlásil jsem se u recepce, nevšiml jsem si Kate, která dorazila přede mnou a čekala v hale. Přesněji řečeno, viděl jsem mladou ženu,
ale nepoznal jsem, že to je ona. Po pěti minutách
mne Kate se smíchem oslovila: Ahoj, Olivere. Byla
jsem zvědavá, jak dlouho ti bude trvat, než mě poznáš!“... „Potíže s rozeznáváním tváři však nekončí
u lidí mně nejbližších a nejdražších, ale týkají se
i mne samotného. Při několika příležitostech jsem
se omlouval za to, že jsem téměř vrazil do jakéhosi mohutného vousáče, abych vzápětí pochopil, že
tento velký vousatý muž jsem já sám v zrcadle.“
Pokud se chcete ještě více ponořit do tajů
neurologie a procesů zpracování vjemů, nebude vám nikdo lepším průvodcem než právě
Oliver Sacks, který ze své lékařské i „lidské“
praxe předává poznání velmi poutavým způsobem. Četba jeho knih způsobí, že se od nich
nemůžete odtrhnout a necháte se pohltit jeho
darem vyprávění.
Ale zpět k našim textům, které se věnují
zraku z různých úhlů pohledu. Máte mimořádnou příležitost dozvědět se v rozhovoru s MUDr. Annou Zobanovou o aktuální problematice
dětského očního lékařství a o specifikách oftalmologické péče o děti s kombinovaným postižením. Texty o CVI nastiňují komplexnost a úskalí
této diagnózy. Další články se věnují brýlím pro
děti i působení nadací, kterým vděčíme za podporu jako poskytovatelé sociální služby a které
také někteří znáte z individuálních kontaktů
a žádostí, např. o příspěvek na multifunkčí pomůcku iPad. Naše aplikace EDA PLAY ELIS je
už několik měsíců na trhu a sbíráme zkušenosti,
jak funguje v praxi. Hrajete si s ní i vy? Potěší
nás, když se dozvíme, jak ji využíváte.
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Centrální
postižení zraku
Vyslovil ošetřující oftalmolog či
poradkyně rané péče či jiný odborník podezření na centrální postižení zraku (CVI z anglického
cortical visual impairment) u vašeho dítěte? Ze zkušeností našeho pracoviště rané péče pro
rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením taková situace nastane u mnoha našich
klientských dětí.
Pokud bychom se podívali do statistik, tak například podle Americké asociace pro dětskou oftalmologii
a strabismus (American Association for
Pediatric Ophthalmology and Strabismus) je centrální postižení zraku jednou z nejčastějších příčin postižení zraku u dětí ve vyspělých zemích.
Výrazný nárůst výskytu diagnózy
CVI u dětí raného věku v posledních letech souvisí mimo jiné i s lepším porozuměním této problematice ze strany odborníků, tedy zlepšenou diagnostikou.
Centrální postižení zraku souvisí
s neurologickými problémy týkajícími
se vedení a zpracování zrakové informace v mozku. Dochází tak k narušení komunikace mezi okem a mozkem:
může se tedy stát, že oko jako takové je
v pořádku, a přesto dítě hůře vidí nebo projevuje neobvyklé zrakové reakce
(nebo dítě vidí hůř než by odpovídalo
jeho diagnostikované zrakové vadě).
Příčiny takového stavu mohou být
různé (nejčastěji nedostatek kyslíku,
krvácení do mozku, zánět mozku, úrazy, potíže s dýcháním, epilepsie, infekce
plodu, porucha vývoje mozku během
těhotenství aj.). Současně je důležité si
uvědomit, že k jejich vzniku může do-
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jít v kterémkoli věku, před porodem,
během porodu nebo i v pozdějším věku následkem úrazů, nádorů či infekcí.
CVI je často doprovázeno některými
neurologickými poruchami, jako např.
dětská mozková obrna, hydrocefalus,
mikrocefalus, zmíněná epilepsie, poruchy paměti aj.
Rodiče i odborníci se logicky často
ptají, jak se CVI projevuje, čeho by si
měli u zrakových reakcí dítěte všímat. V rané péči často pozorujeme
u dětí tyto situace:
■ proměnlivost zrakových funkcí v čase, reakce na podnět se může měnit
ze dne na den či z hodiny na hodinu,
■ menší chuť se dívat: dítě s CVI dává
přednost zvukům před zrakovými
podněty (protože využívání zraku
ho stojí hodně energie); pro zrakové vnímání potřebuje mít možnost
soustředit se a nebýt příliš rozptylováno děním a uspořádáním okolí;
více různých podnětů včetně zvuků
bude odvádět zrakovou pozornost
dítěte, zároveň zvuk či pohyb v začátku může upoutat jeho pozornost
na předmět, na který se pak podívá,
■ nedostatečnou nebo nevyrovnanou
zrakovou pozornost: dítě se často
podívá jen krátce, odhlédne a pak
reaguje, k reakci potřebuje delší čas;
někdy dítě nereaguje na nabízený
podnět vůbec: v tom případě potřebuje podnět zvýraznit pomalým
pohybem nebo udělat změnu (objekt dáme stranou a opět se vrátíme
do středu zorného pole dítěte), tím
aktivizujeme jeho zrakovou pozornost,

■ někdy lépe vidí objekt v pohybu než
objekt statický (pozor na výrazné
pohybující se objekty s kontrastními
vzory, to může být pro dítě již příliš
dráždivé), zkoušíme nejprve jen velmi pomalý pohyb,
■ horší oční kontakt (lze podpořit přiblížením obličeje rodiče, zvýrazněním rtů a očí nalíčením, zvýrazněním mimiky),
■ zájem o zdroje světel – rádo se dívá na lustry nebo vyhledává okna,
dlouze je sleduje,
■ lepší reakce ve známém prostředí, nebo pokud má dítě s objektem
předchozí zkušenost; nejprve se učí
poznávat své vlastní hračky či objekty doma, později se učí zobecňovat (na světě není jen můj vlastní
hrníček, ale spousta jiných hrníčků,
které nevypadají úplně stejně, ale
jen podobně, mají určité charakteristické znaky),
■ na druhou stranu ale může platit,
že někdy je potřeba podněty měnit,
abychom opět zaujali či udrželi zrakovou pozornost dítěte: při opakujícím se podnětu dítě rychle ztrácí
zájem a přestává používat zrak,
■ poznávání barev spíše než tvarů,
upřednostňování některé barvy
(nejčastěji červené, žluté),
■ problém rozpoznat obličeje,
■ obtíže s koordinací oko–ruka: často je obtížné na něco sahat a manipulovat s tím a současně danou
situaci sledovat zrakem: dítě často nejprve krátce přehlédne situaci a teprve potom sáhne, již bez
zrakové kontroly; často manipuluje delší dobu s hračkou, aniž by se
současně dívalo,
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■ „crowding fenomén“ (z anglického
crowd, tj. dav: je-li příliš mnoho objektů či znaků pohromadě blízko sebe nebo se dokonce překrývají, bude pro dítě velmi obtížné jednotlivé
prvky rozlišit).
Toto je výčet nejčastějších projevů
CVI u dětí, jak je můžeme pozorovat
při práci s dítětem v rané péči. Problematika CVI je ovšem velmi složitá, mezi
dětmi a jejich projevy jsou velké rozdíly,
vždy tedy hledáme konkrétní doporučení pro každé dítě. Obecně lze říci, že
pokud chceme upravit prostředí pro dítě s CVI, je to právě ta chvíle, kdy platí,
že „méně znamená více“. Velké množství hraček na vzorovaném koberci do
této představy rozhodně nezapadá.
V doporučení pro práci s dítětem
s CVI nejčastěji uvádíme, že je důležité zjednodušit herní a pracovní prostor
dítěte – volit jednobarevné podklady,
jednoduché tvary, sytě barevné objekty. Nabízet raději méně hraček a podle
potřeby a zájmu dítěte je obměňovat.
Důležité je zajistit kontrast vůči sledovanému, na koberci, podlaze, na pracovním stolečku či při jídle (např. jednobarevné prostírání kontrastní vůči
barvě talíře či misky). K odclonění
rušivých vlivů z okolí může napomoci
i sklopná deska, kterou můžeme položit na stůl a na které dítě může kreslit či prohlížet obrázky a knihy. Deska
nám také sledované přiblíží, tudíž dítě
se může lépe soustředit:
Deska sklopná na čtení s optikou
ID: 719 (najdete na stránkách Braillne-

Centrální postižení
zrakového vnímání
ve škole
Téma centrálního postižení zrakového vnímání (CVI) je problematika velmi obsáhlá (více v článku
Martiny Herynkové o CVI na str 4);
v tomto článku se zamyslíme nad
projevy CVI ve školním věku. Někdy se může stát, že za problémy
dítěte ve škole může právě některý z projevů CVI: pojďme se tedy
stručně podívat, jak takové potíže
ve vnímání a fungování dítěte ve
škole mohou vypadat.

tu či Tyflopomůcek). Viz fotografie na
předchozí straně.
Další doporučení: poskytňeme dítěti dostatek času k reakci, pokud dítě nereaguje, podnětem lze pomalu pohnout
či udělat změnu; využíváme často aktivity na světelném panelu (manipulace
s průsvitnými objekty, práce s průsvitnými obrázky) – světelný panel slouží
v tomto případě spíše jako motivace ke
koukání, protože světlo je pro tyto děti
velmi atraktivní; pracujeme spíše krátce
a dopřejeme dostatek času k odpočinku
(pokud je podnětů příliš či pracujeme
dlouho, dítě pravděpodobně zrak přestane zapojovat a soustředí se na jiné vjemy
či zcela rezignuje); zapojujeme v maximální míře hmat, spojíme zrakový vjem
s hmatovým, tím umožníme dítěti lépe
poznat a zapamatovat si sledované.

Stručně lze CVI vystihnout jako
stav, kdy se nejedná o poruchu stavby nebo funkce oka, ale o dočasné či
trvalé postižení, způsobené poruchou
v oblasti zrakové dráhy a zrakových
center mozkové kůry (zraková část
mozku není schopna porozumět nebo
interpretovat informace přicházející
z periferie).
Projevy CVI jsou velmi variabilní
a individuální; záleží na tom, která část
mozku je oslabena. Chybí porozumění
viděnému, zraková pozornost je slabá,
při manipulaci dítě nemá potřebu zrakové kontroly (odvrací pohled); dítě
je schopno rychle lokalizovat i drobné
předměty, ale má problém tyto předměty identifikovat; na druhou stranu ně-

Diagnostikovat a vyšetřit dítě s CVI
není jednoduchá záležitost. Velmi
mnoho pro porozumění situaci dítěte mohou udělat rodiče a pedagogové,
kteří jsou s dítětem během dne v jeho
přirozeném a známém prostředí, mohou sledovat a případně porovnávat
zrakové reakce v různých situacích
i časových okamžicích. Lékař je v tomto případě v nevýhodě, v ordinaci většinou děti nejsou naladěny ke spolupráci a lékař na podrobnější zjišťování
nemá podmínky ani čas.
Pokud ale chcete své dítě nechat vyšetřit, můžete kontaktovat zrakové terapeuty, kteří se touto problematikou
zabývají a provedou funkční vyšetření
zraku. Více informací a kontakty získáte
na Asociaci zrakových terapeutů, o. s.:
www.iazt.cz
Na pracovištích rané péče pro rodiny
dětí se zrakovým a kombinovaným postižením provádí posouzení zrakových
funkcí instruktoři stimulace zraku.
Zajímavé odkazy k tématu najdete
na: www.littlebearsees.org/what-is-cvi
Literatura:
Kortikální poškození zraku u dětí (Příručka pro rodiče, zdravotníky, pedagogy
a vychovatele), Marieke Steendam, 1989,
překlad MUDr. Antonín Hradilek
Cortical Visual Impairment, An Approach to Assessment and Intervention,
Christine Roman- Lantzy, 2007
Martina Herynková, instruktorka
stimulace zraku a poradkyně rané péče

kdy potřebuje více času k fixaci a současně pozorujeme rychlý nástup únavy
při zrakové práci.
Agnozie (z řeckého a-gnósis, tedy
„ne-poznání/znalost“) lze orientačně rozdělit do několika skupin:
Simultánní agnozie: problémy v nahloučení, tedy crowding problém (umístění předmětů blízko u sebe): obtíže při
rozpoznávání nahloučených znaků při
dobrém rozpoznávání izolovaných znaků nebo při vnímání detailů v tematickém obrázku.
Lexikální agnozie: porucha vnímání písmen, číslic a symbolů, jejich analýzy a syntézy (v pracovním listu, na
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stránce v učebnici, pracovním sešitu);
zatímco obrázky rozliší většinou bez
obtíží.
Prosopagnozie: problémy v rozlišení a poznávání osob, jejich emočních
výrazů a rozpoznání mimických znaků
obličeje, což významně ovlivňuje socializaci.
Prostorová agnozie: obtíže při orientaci v prostoru a ploše, ztráta vnímání prostorových tvarů, vnímání pohybu.
Má vliv na bezpečný a samostatný pohyb, orientaci.
Dále dítě může mít obtíže při fixaci (potřebuje více času), při rozlišování
geometrických tvarů, s orientací podle
osy vertikální a horizontální, s vnímáním figury a pozadí.
Ve vzdělávacím procesu se setkáváme se všemi skupinami agnozií, od lehkých poruch až po těžké poruchy CVI.
Vzhledem ke složitosti problematiky
však není divu, že pro většinu pedagogů
je CVI obtížně pochopitelné. Nabízíme
proto několik tipů, jak dítěti s CVI pomoci úspěšně zvládnou nároky školní
docházky:
Simultánní agnozie:
Děti využívají převážně sluchové
a hmatové vnímání. Často u nich pozorujeme problémy ve spolupráci oko–ruka a krátkodobou zrakovou pozornost.
Je proto nutné střídat zrakové činnosti a zapojení kompenzačních smyslů.
Vzhledem k rychlé unavitelnosti dítěte
je užitečné zařazovat relaxační chvilky.
Dítě může mít potíže s navázáním
očního kontaktu a crowding fenoménem. Dítě většinou lépe reaguje na zná-

mé obrázky, jednoduché, barevné s málo detaily, izolované.
Obtíže se projevují zejména při rozlišování detailů v tematických obrázcích,
při orientaci na ploše stránky, hledání
na pracovním stole, rozlišení předmětů
v okolním prostoru, dále při sledování
linie zrakem. Může chybět spolupráce
očí a rukou. Pozorujeme též obtíže při
rozlišení linií a geometrických tvarů na
ploše, při rozlišení linií podle horizontální a vertikální osy, obtíže při skládání
částí v celek, při přiřazování 3D tvarů
na plochu, předmětu a stínu, se sestavením prostorové sestavy podle předlohy.
Zlepšení zrakového vnímání lze docílit následujícími úpravami:
■ využívání kontrastů pracovní plochy a předmětů,
■ pokládání předmětů ve vzdálenosti
dvojnásobku velikosti předmětu,
■ používání předmětů sytých barev,
■ podporou spolupráce očí a rukou,
■ zapojováním kompenzačních smyslů – hmatu, sluchu, doplněním
o slovní popis ze strany pedagoga.
Rozvoj zrakového vnímání lze podpořit i těmito činnostmi:
■ třídění, přiřazování předmětů podle
tvaru, barvy,
■ navlékání různých předmětů (korálky, kroužky aj.) na tyčku, tkaničku
od bot, bužírku,
■ zapichování špendlíků podle pravidla,
■ práce s mozaikou,
■ tvoření řádku, sloupku,
■ sledování zvýrazněných kontur prstem,
■ vyhledávání obrázků, symbolů, geometrických tvarů v řádku, sloupku,
■ skládání obrázků ze dvou polovin.

Lexikální agnozie (porucha vnímání plošných písmen, jejich syntézy
a analýzy)
Mezi podpůrná opatření pro zlepšení vzdělávání doporučujeme:
■ využívání hmatových písmen, číslic
a hmatových geometrických tvarů
(pryžové, látkové, magnetické, dřevěné, nakreslené konturovací barvou na sklo), hmatová písmena přiřazovat k písmenu shodně velikému
v kontuře,
■ modelování tvaru písmen, číslic,
geometrických tvarů (z drátku, bužírky, modelíny),
■ zvětšování textu,
■ izolování jednotlivých písmen, číslic
nebo jejich barevné zvýraznění,
■ využívání kontrastu (tmavá plocha
lavice x předměty), podkládání barevných předmětů, ohraničení pracovní plochy, využití protiskluzové
podložky,
■ využívání záložky, okénka, zakrývání neaktivního textu,
■ psaní psacím náčiním zanechávajícím lehce stopu (pero Pilot, fixy),
■ psaní do širších linek, užívání pomocných linek (sešity je možno
zvětšit nebo využívat sešitů Stretas),
kontrastující linka a psací náčiní,
■ hůlkové písmo,
■ mít k dispozici tabulky s abecedou,
pracovat s kartičkami písmen,
■ ověřování porozumění čtenému,
■ názorné vyučování – využívání zraku, hmatu, sluchu (multisenzorický
přístup).
Prosopagnozie:
U dětí s prosopagnozií doporučujeme
podporovat komunikaci pomocí hlasů,
zvuků, upozorňovat dítě na charakteristické rysy, podobu spolužáků, pedagogů,
osob se kterými se setkává (například
délku vlasů), učit ho poznávat spolužáky
na fotkách, pod fotky napsat jméno spolužáka; fotkami lze označit také židličky.
Pomůže zachovávat zasedací pořádek.
Při komunikaci je třeba zjišťovat, zda dítě ví, s kým hovoří. Dále je nutné seznamovat se s emočními projevy v obličeji
na obrázcích, fotkách, před zrcadlem (na
vlastním obličeji, u druhé osoby).
Při projevech prostorové agnozie lze
pracovat s následujícími doporučeními:
■ čtení se záložkou, zakrývání neaktivního textu, ukazování si prstem
v řádku, sloupku,
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■ při prohlížení obrázků postupovat
po řádcích, shora dolů, využívat záložky, ukazování si prstem,
■ seznámení se s prostorem v tělocvičně, poskytnutí delší doby při seznamování se s novým cvikem, pohybem, slovní komentář pedagoga,
nácvik rozběhu při skocích a cvičení
na nářadí; respektování pomalejšího
odhadu dítěte při chytání a házení
míče a při všech míčových a pohybových hrách,

■ přizpůsobení (zjednodušení a zpřehlednění) prostředí – označení dveří,
pracovního místa barevně, obrázkem,
užívání stejného označení v domácím
a školním prostředí, používání jednoduchých, izolovaných obrázků (komplexní obrázky nejsou vhodné),
■ podpora orientace v prostoru pomocí hlasů, zvuků, charakteristické
barevnosti, stabilní rozmístění nábytku, obrázků apod.

Přejeme hodně zdaru při práci
s dětmi s projevy CVI. Konkrétní potíže je možné konzultovat dle věku dítěte
s pracovnicemi rané péče, SPC, instruktorkami stimulace zraku a zrakovými
terapeutkami.

Rozhovor s dětskou
oční lékařkou

rem pro předpis brýlové korekce je, zda
dítě akomoduje či neakomoduje. To
znamená, zda je schopné zaostřit a v jakém rozsahu. Když má dítě refrakční
vadu a neakomoduje, pouhým korigováním refrakční vady na dálku nedocílíme toho, aby dítě vidělo na nejdůležitější vzdálenost, tedy do blízka.

stejnou šanci jako dítě, které komunikuje a je plně zdravé. Říká se, že 90 % dětí
s neurologickými diagnózami potřebuje
brýle, ale jen třetina z nich už brýle má.
V případě, že má dítě poruchu akomodace, není schopno ostřit, navázat oční
kontakt na bližší vzdálenost a v jeho chování se mohou objevit projevy podobné
autistickým rysům. Schopnost akomodace se málokdy vyšetřuje, ale u těchto
dětí se musí vyšetřit vždy. Jsou jim předepsány buď bifokální brýle nebo multifokální brýle (mají moderní typy skel,
která mají plynulý přechod dioptrií tak,
abychom dítěti umožnili kvalitní vidění
na všechny vzdálenosti).

MUDr. Anna Zobanová má bohaté
zkušenosti s dětmi raného věku
se zrakovými a kombinovanými
vadami, mnohé z nich za léta své
praxe osobně dobře zná. Nyní
máme již podruhé příležitost se jí
na stránkách časopisu zeptat na
témata, která čtenáře zajímají.
První rozhovor najdete v 1. čísle
časopisu Raná péče z roku 2013.

Děti, které mají neurologické postižení, mívají často i problémy se zrakem.
Jaké se u nich vyskytují vady?
Máme na mysli především děti s dětskou mozkovou obrnou, které mívají
častěji nějaký problém se zrakem než
běžná populace. Je známo, že se u nich
vyskytuje vyšší procento refrakčních
vad. Platí, že pokud se jedná o vadu sférickou, pravděpodobně půjde o dítě jen
motoricky postižené, pokud se u dítěte
objeví velký astigmatismus, pak můžeme očekávat i nějaký problém v oblasti
jeho kognitivních funkcí, v oblasti psychomotorického vývoje, můžeme tedy
předpokládat i mentální opoždění. Proč
je tomu tak, nikdo neví.
Všechny tyto děti si zaslouží, aby
měly správné brýle. Důležitým fakto-

Jaké brýle by tedy takové dítě mělo
dostat? Tzv. plnou korekci či brýle
slabší, než bylo naměřeno na autorefraktoru?
Když předepisujeme korekci dětem
s neurologickou diagnózou, musíme
dodržet několik základních aspektů:
Pokud korigujeme zrakovou ostrost,
která souvisí s naměřenými dioptriemi,
pak dítě s myopií korigujeme plně, dítě
s hypermetropií dostane do brýlí zhruba polovinu až dvě třetiny toho, co jsme
naměřili a vždycky plně korigujeme
astigmatismus. Astigmatismus korigujeme vždy, ať se jedná o jakoukoli poruchu. Oko s astigmatismem je oko šišaté,
vnímaný obraz je pokřivený, rozmazaný
na všechny vzdálenosti. Pokud nekorigujeme astigmatismus, pak nikdy nedocílíme optimálního vidění.
Pokud dítě k tomu navíc ještě šilhá, pak se korekce odvíjí ještě od jiných
pravidel. Tehdy se snažíme i u dítěte
s hypermetropií dát absolutně plnou
korekci, stejně tak se koriguje, když si
myslíme, že dítě má oko amblyopické.
Mistrovství začíná ve chvíli, když
dítě má ještě navíc vrozenou vývojovou
vadu oka, každé oko je jiné a my musíme zvážit, které oko je perspektivnější, do jakého rozdílu dioptrií můžeme
brýle udělat. Není třeba se toho bát. Je
důležité brýle postavit co nejpřesněji
bez ohledu na to, jestli s námi pacient
komunikuje nebo nekomunikuje. Myslím si, že dítě s hendikepem má dostat

Eva Matoušková,
tyfloped SPC EDA

Kdy je vhodné aplikovat kontaktní
čočky dětem s kombinovanými vadami?
Kontaktní čočky u hendikepovaných děti jsou vhodné v případech, kdy
brýle z nějakého důvodu není možné
použít. Ať už je to kvůli nízkému věku
dítěte nebo mu obroučky dobře nesedí
a nedívá se skrz brýlové čočky. Dále pak
jsou vhodné pro děti, které mají hypersenzitivní oblast obličeje a hlavy, vadí
jim i čepice na hlavě. Tyto děti strhávají
obroučky proto, že nesnesou na obličeji
žádný cizí předmět. Dalším důvodem je
nutnost rehabilitace několikrát denně.
Když se při každém cvičení brýle sundávají, odpadá zraková motivace pro rehabilitaci. Samozřejmě každé dítě, které
dostane kontaktní čočky, musí mít navíc svoje vlastní brýle, protože existují
situace, kdy kontaktní čočky nemohou
mít nasazeny (např. horečnaté stavy, infekce, plavání v lázních, v bazénu atd.).
Potom je lepší, aby mělo alespoň brýle.
Používání kontaktních čoček musí vést
a pravidelně kontrolovat lékař. Kontaktní čočky pro děti nesmíme kupovat na
internetu, vždy musí být známý původ
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Potřebujete
vědět, jak asi
vidí vaše dítě?
Simulace zrakových vad
v rámci rodiny aplikací
EDA PLAY
Děti se zrakovým postižením vnímají okolní svět svým specifickým, originálním způsobem, který
se do určité míry liší od vidění
a zkušeností lidí, kteří vidí dobře.
Jejich rodiče, prarodiče, sourozence, učitele zajímá, jak jejich dítě, bratr, žák vidí, aby mu co
nejlépe rozuměli, chápali jeho vnímání světa a mohli optimálně přizpůsobit prostředí.
Proto jsme vybavili všechny aplikace rodiny EDA PLAY simulátorem zrakových vad, který v reálném čase a prostředí, kde se právě nacházíte, umožní
simulovat vidění s konkrétní zrakovou
vadou. Vybrali jsme osm nejčastějších
poruch vidění, které se mohou vyskytovat už u malých dětí.
Rozostření obrazu je nejčastější
problém i u lidí, kteří mají nekorigovanou refrakční vadu, nevidí ostře hlavně do dálky, musí se k objektu přiblížit,
zvětšit si obrázky či písmena.
Často se také setkáme u dětí s nystagmem (vůlí neovladatelnými pohyby
očí), který se nedá simulovat brýlemi či
folií na očích, ale s pomocí našich aplikací si můžete představit, jak člověk vidí
okolí, které je neustále v pohybu.
Významnou vadou, která se také
špatně simuluje brýlemi, je světloplachost, kterou výrazně zažívají například
děti s achromatopsií.

Další je simulace dvojitého vidění,
kdy si nejste jisti, zda máte sáhnout po
hrnku vpravo či vlevo, kam nalít horkou kávu.
Výpadky zorného pole, nepravidelné, podobající se protrhané síti, mohou
významně ovlivnit přehled dítěte o jeho
okolí. Dítě vůbec netuší, že proti němu
je nějaká osoba nebo hračka, protože
je v určitém úhlu nevidí, či vidí jen její
malou část.
Pokud má dítě postiženu jednu stranu mozku, mívá problém i s motorikou
protilehlé strany těla, ale také omezené
vidění z jedné strany obou očí, odborně se tato porucha vidění nazývá hemianopsie. Dítě si výpadek vidění samo
neuvědomuje, a tak si nevšimne hračky,
která je těsně vedle něho, ale také dostane
strach, že se mu ztratila maminka, která
tu ještě před několika vteřinami byla.

Potkáváme se také s dětmi, které
mají rozštěp duhovky i živnatky a tedy
jim chybí také část zorného pole. Je
dobré vědět, jak k nim přistupovat, v jakém úhlu jim nabízet hračky a nastavovat obličej, aby nás mohly sledovat.
Poslední vadu, kterou simulátor umí
přiblížit, je trubicové vidění. Vidíme,
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jako kdybychom se dívali kukátkem,
tedy spatříme jen malou kruhovou plochu, ale chybí nám okolí, vidíme detail,
ale nevidíme celý předmět, celou osobu.
Musíme hýbat hlavou a skládat si obrázek z dílčích informací.

Všechny tyto simulace zrakových
vad najdete v aplikacích EDA PLAY,
když podržíte kolečko s panáčkem
v pravém dolním rohu, objeví se vám
Hlavní nabídka, v ní si vyberete kolečko s Info, otevře se vám Informace
a vpravo nabídka Simulátor zrakových
vad. Pod ním už najdete všechny naše
simulace i s krátkým popiskem jednotlivé vady.
Redakční poznámka: O simulátoru zrakových vad se hovoří ve videu
Jak použít aplikace EDA PLAY a také
ve videu Specialisté o aplikacích EDA
PLAY. Obě videa najdete na podstránce
www.edaplay.cz/tipy nebo na Youtube
kanálu EDA cz.
Markéta Skalická, instruktorka
stimulace zraku a zraková terapeutka

