
SENZORICKÁ INTEGRACE 

Věra Pokorná 

Senzorická integrace respektuje princip 
percepční celistvosti a komplexnosti. Vní-
mání je závažnou funkcí celého našeho 
chování a umožňuje nám, abychom se ve 
svém prostředí orientovali. Je předpokla-
dem toho, že jsme schopni přejít přes uli-
ci, že jsme schopni vykonat jakýkoli ko-
ordinovaný pohyb, jakoukoli jednoduchou 
činnost. Nejde při ní jen o zpracování 
vnějších podnětů, ale o komplexní pro-
gram chování v konkrétním prostředí. 
Běžně si neuvědomujeme, jak pracují naše 
smysly, dokonce pokud bychom si činnost 
našich smyslů chtěli uvědomovat, naruší-
me zautomatizovaný průběh naší činnos-
ti. Proto si také tak málo uvědomujeme 
složitost procesu vnímání. A zcela ome-
zené jsou naše možnosti přestavit si situa-
ci dítěte, které se vyvíjí dysharmonicky, 
a proto i jeho vnímání světa je jiné než 
naše. 

Vjem nemůžeme rozložit na jeho jed-
notlivé části, v převážné většině působí 
intermodálně, na více smyslů, které je musí 
zpracovávat. Je ovlivněn naší zkušeností, 
protože nedílnou součástí vnímání je i ob-
sah vnímaného, jeho význam a jeho smysl, 
který mu přikládáme. 

Naše vnímání je nejen komplexní, ale 
i konstantní. Vnímáme velikost předmětu 
i při perspektivním vidění, tedy v kontextu 
vzdálenosti, jsme schopni domýšlet si ob-

raz předmětu, i když vidíme jen jeho část. 
Jak je naše vnímání konstantní a zamě-

řené na význam i při vnímání barev uka-
zuje názorně příklad, který uvádí Konrád 
Lorenz: „ Desku mého pracovního stolu 
vidím vždy stále stejnou Má světle hně-
dou barvu i když ji pozoruji v namodra-
lém rannim světle, v tmavě červeném svět-
le pozdního odpoledne nebo ve žlutém 
světle elektrické žárovky. Ve skutečnosti 
odráži deska v různých situacích pokaž-
dé velmi různé vlnové délky, o tom mé 
však ale moje vnímáni kupodivu neinfor-
muje, nebo jen velmi málo. Co mně sdě-
luje není totiž, v podstatě vzato, žádná 
barva, nýbrž vlastnost, která je s předmě-
tem konstantně spojena a spočívá v tom, 
že světlo určitých vlnových délek odráži 
předmět lépe než světlo jiné. " (Lorenz 
1968. str. 116). 

Opět tu hraje úlohu naše zkušenost 
s jednotlivými předměty a jevy. V přípa-
dě, který popisuje Lorenz, jsme se muse-
li naučit jaké vlastnosti má dřevěná des-
ka mnohotvárnou a poměrně dlouhou 
zkušeností, abychom ji pak byli schopni 
identifikovat pouhým zrakem a za jaké-
hokoli osvětlení. 

Konstantnost vnímání nám umožňuje 
pohotovější a rychlejší orientaci v prostře-
dí. Představme si, jak by to bylo obtížné, 
kdybychom si měli například uvědomo-



vat všechny vjemy jednotlivých předmě-
tů v různé poloze nebo osvětlení a museli 
si obraz předmětu vždy v mysli porovná-
vat s původním vjemem. 

Podstatné je dále zjištění, že pro pocho-
peni významu vnímání je důležité, aby-
chom si uvědomovali, že má aktivní a pro-
duktivní charakter. Je ovlivněno naší pa-
mětí a především zkušeností, kterou 
s okolním světem máme. 

Smyslové analyzátory dítěte ve velmi 
útlém věku mohou fungovat ve fyzikálním 
smyslu slova. K tomu, aby mohly být účin-
ným předpokladem kognitivních (pozná-
vacích) operací, musí projít složitým vý-
vojem. 

Vnímání nám umožňuje přijímat a podle 
předem vytvořeného programu vybírat 
informace z okolního světa, působí jako 
základní činitel adaptace, a protože pro-
bíhá mimovolně, zůstávají nám skryty jeho 
vývojové a funkční charakteristiky. Proto 
je důležité, abychom si uvědomili, že exis-
tuje základní rozdíl mezi fyzikálním po-
pisem vzruchů a jejich zpracování a feno-
menologickým (jevovým) popisem toho, 
co vnímáme. 

Senzorická integrace Jean 
Ayresové 

J. Ayresová (1915-1988) se narodila 
v Kalifornii, kde v Los Angeles působila. 
Na univerzitě vystudovala ergoterapii a po 
mnoho let se věnovala dětem a dospělým 
na neurologické klinice. Soustředila se na 
děti s obtížemi v percepčním zpracováni 
podnětů. Nebyla spokojená s dosavadními 
nápravnými metodami, proto vystudovala 

pedagogickou psychologii na univerzitě 
v Jižní Kalifornii, kde později i přednáše-
la. Kromě toho spolupracovala s institutem 
pro výzkum mozku v Los Angeles. V roce 
1950 zahájila vlastní výzkumný projekt na 
téma příčiny poruch učení. Později založi-
la svou soukromou kliniku, kde pracovala 
vlastními metodami s dětmi, u kterých se 
projevily specifické poruchy učení. Sesta-
vila diagnostický test SCS1T (Southern 
Califomia Sensory Integration Test - Jižně 
Kalifornský senzoricko-integrační test), 
který později (1973) přepracovala a stan-
dardizovala pod názvem SIPT (Sensory 
Integration and Practice Test - Senzoric-
ko-integrační a cvičný test). 

Stýkala se osobně i odborně s Marian-
ne Frostigovou. Obě nezávisle na sobě 
došly k přesvědčení, že různé poruchy 
vnímání jsou příčinami určitých poruch 
učení. Některé percepční výkony i shod-
ně definovaly (vnímání polohy v prosto-
ru, vnímání figury a pozadí). 

Metodika Jean Ayresové zahrnuje 
všechny oblasti vnímání a chováni, které 
jsou nutným předpokladem lidské existen-
ce. Ayersová upozorňuje na to, že bez sou-
časného třídění a uspořádávání mnoho-
tvárných informačních vzruchů, které na 
nás působí a na které musíme reagovat 
svým chováním, bychom byli stěží schop-
ni žít v našem světě. Již malé obtíže, kte-
ré jsou způsobeny stresem, nemocí nebo 
jinými příčinami, nás mohou na čas vy-
vést z duševní rovnováhy. Větší a přede-
vším dlouhodobě působící obtíže ve zpra-
cování procesů vnímání vedou často k po-
ruchám učení a chováni. 



Ayresová zdůrazňuje, že vedle percep-
ce telereceptorů, tedy vedle vnímání zra-
kového a sluchového, jsou pro emotivní, 
kognitivní i sociální rozvoj dítčte význam-
né tři základní oblasti vnímání. Vnímání 
veslibulárni, neboli vnímání rovnováhy, 
vnímání taktilní, neboli povrchové, a ko-
nečně proprioceptivni vnímání, které se 
označuje jako hlubinné vnímání. 

Vestibulárni vzruchy jsou přijímány or-
gánem rovnováhy ve vnitřním uchu 
a z největší části zpracovány v mozkovém 
kmeni a malém mozku. Jsou jedním z nej-
důležitějších předpokladů pohybu a vzpří-
mené chůze. Pohyb má centrální význam 
jako reakce na procesy vnímání. Je výra-
zem radosti, popřípadě nebezpečí, tedy 
výrazem emocí a neverbální komunikace, 
ale pohyby úst, jazyka a hlasivek umož-
ňují i verbální komunikaci. Pohyb tedy má 
význam i při rozvoji kognitivních procesů. 

Podobné je to i s taktilním vnímáním, 
které se uskutečňuje prostřednictvím re-
ceptorů kůže. Taktilní vzruchy mají mi-
mořádnou důležitost při kognitivním 
i emocionálním rozvoji dítěte od jeho nej-
útlejšího věku. To přesvědčivé dokumen-
tuji starší ale i novější výzkumy deprivač-
ního syndromu a teorie vazby (vztahu). 
Affolterová, současná švýcarská odborni-
ce, upozorňuje na to, jak málo se ví o tak-
tilně-kinestetickém smyslovém systému ve 
srovnání s vnímáním zrakovým a slucho-
vým, přestože podle jejího mínění je ten-
to systém v prvních měsících nejdůležitěj-
ším zprostředkovatelem informací z okol-
ního světa (str. 190). Sami máme zkuše-

nost příjemného pocitu, když nás někdo, 
kdo je nám sympatický, hladí. Taktilní 
vjemy působí tedy na kognitivní, emocio-
nální a sociální rozvoj člověka. Proprio-
cepce zpracovává informace, které jsou 
přijímány prostřednictvím receptorů ve 
svalech, šlachách a kloubech. Tyto vzru-
chy podávají informaci o postavení těla 
nebo jednotlivých jeho částí a jsou odpo-
vědny za provedení pohybu. 

U dětí se specifickými poruchami uče-
ní často platí, že tento složitý vývoj z roz-
ličných důvodů neprobíhal harmonicky 
nebo není dostatečně rozvinut. Proto si 
stále znovu musíme uvědomovat, že ta-
kové děti mohou mít i neúplný nebo zkres-
lený obraz o okolním světě. 

Test senzorické integrace Jean Ayreso-
vé sestává ze 17 subtestů, které jsou za-
měřeny na funkci vizuálního vnímání, jem-
né motoriky, taktilně-kinestetických funk-
cí a vnímání schématu těla. 

Materiál, který slouží k diagnostice ne-
dostatečně rozvinutých funkcí, se použí-
vá i při vlastní nápravě. 

V oblasti zrakového vnímání test hod-
notí výkony: 

1) v prostorové vizualizaci (Space Vi-
sualization): 

Dítěti jsou předkládány čtyři oválné tvary 
a čtyři kosočtverce, vyřezané z umělé hmoty, 
které má zastikávat do tvarové odpovídajících 
výřezů Ovály i kosočtverce se liší mezi se-
bou umístěním otvorů, které se musí nasadit 
na kolíček ve výřezu Subtest má 30 úloh. Po 
pěti nezdarech se subtest přeruší. 



Obr. I: Príklad ze subtestu prostorové vizualiza-
ce (podle Knoma, str 89) 

Obr. 2: Přiklad geometrických figur (podle Knor-

na str. 90) 

2) Vnímáni figury a pozadí (Figuře 
Ground Perceplion): 

Dítěti jsou předkládány tři přes sebe 
natištěné tvary, které má během šedesáti 
sekund vyhledat mezi šesti alternativními 
tvary. Subtest se skládá ze 16 úkolů, v prv-
ních devíti jsou rozlišovány konkrétní 
obrázky, v dalších geometrické abstrakt-
ní tvary. 

3) Vnímáni polohy v prostoru (Position 
in Space): 

Dítě má určit z alternativních geomet-
rických figur tu, která odpovídá tvarem 
i polohou předkládaným figurám. Nejdří-
ve dostává kartičky, které může k před-
kládaným figurám přiložit, později jsou 
alternativní figury otištěny na protější 
stránce a nakonec si může předkládané 
figury prohlédnout během tří sekund 
a z alternativních figur vybírá již zpaměti. 

Subtesty z oblasti jemné motoriky: 

4) Obkreslováni vzoru (Design Co-
py ing): 

Je to modifikovaný subtest Frostigové. 
Diagnostikuje vzájemnou integraci vizuál-
ního vnímání, vizuální paměti a motoric-
kých výkonů. Dítě má za úkol přenést 
komplexní spojení čar do prázdné mřížky 
tvořené body. 

Obr. 3 Příklad obkreslováni vzoru (podle Knor-

na sir. 91) 

5) Přesnost jemné motoriky (Motor 
Accuracy Revised): 

Subtestem je zjišťována koordinace 
obou rukou a integrace oka a ruky. Dítě 
má obtahovat co nejpřesněji předkládané 
linie nejprve dominantní rukou, pak ne-
dominantni rukou. Odchylky od předklá-
dané linie se měří velmi striktně. 



Subtesty z oblasti taktilně-kinestetic-
kého vnímání: 

6) Kinestesie (Kinesthesia): 
Subtest vyšetřuje schopnost dítěte vní-

mat pozici a pohyby ruky v prostoru bez 
vizuální pomoci. Dítěti se zakryji oči a je-
ho ukazováček (střídavě pravé a levé ruky) 
se vede po přímce přesně od jejího začát-
ku ke konci. Pak dítě - stále se zakrytýma 
očima - pohyb opakuje s tím, že je mu prst 
posazen na začátek přímky. Měří se přes-
nost pohybu ve směru i délce. Test obsa-
huje dohromady deset přímek různé dél-
ky a směru. 

7) Taktilní vnímání tvaru (Manual Form 
Perceplion): 

Subtest sleduje integraci taktilního a vi-
zuálního vnímání a percepční pohotovos-
ti. Dítě má rozlišit, bez kontroly zraku, 
pouze hmatem, geometrické tvary: ovál, 
trojúhelník, hvězdu, čtverec, osmiúhelník, 
šestiúhelník, kosočtverec, kříž, lichoběž-
ník, které jsou vyřezány z umělé hmoty. 
Pět z nich rozlišuje pravou a pět levou 
rukou. Pak jsou mu předkládány nakres-
lené alternativní tvary, zpočátku čtyři, 
později až 12, mezi kterými má dítě vy-
hledat taktilně vnímaný tvar. 

8) Identifikace prstů (Finger Identifica-
tion): 

Jde o integraci taktilního vnímání a vní-
mání schématu těla. Dítě se zakrytýma 
očima rozpoznává prsty, kterých se dotý-
káme. 

9) Vnímáni grafických tvarů (Graphes-
tesia): 

Cílem subtestu je zjistit integraci vní-
mání tvaru a polohy v prostoru a sklon 
dítěte k taktilnímu obrannému chování. 

Dítěti, které má zakryté oči, se kreslí na 
hřbet ruky vodorovná čárka, kroužek, kří-
žek, písmena V, S, M pomocí gumy na 
konci tužky. Dítě má druhou rukou vždy 
předkreslený znak nakreslit na papír. 

Obr 4 Příklad grafických tvarů (podle Knoma, 

str 93) 
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10) Lokalizace takt i In ich podnětů (Lo-

calisation ofTactile Stimuli): 
Integrace taktilního vnímání a tělesné-

ho schématu. Dotýkáme se kuličkovým 
perem tří míst na vnitřní straně předloktí 
a tří míst na vnější straně předloktí dítěte, 
které má opět zakryté oči. Dítě druhou 
rukou má co nejpřesněji určit místo doty-
ku. Vždy se přesně měří odchylky od místa 
dotyku. 

Obr. 5. Body dotyku v subtestu Lokalizace tak-
tilních podnítil (podle Knorna, str. 94) 
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11) Vnímáni simultánních taktilnich 
vzruchů (Double Tactile Stimuli Percep-
tion): 

Schopnost diferenciace simultánně 
předkládaných taktilnich podnětů. 

Stojíme z bezpečnostních důvodů za dí-
tětem, které má opět zakryté oči. Dvěma 
tužkami, které mají na konci gumu, se do-
týkáme simultánně dvou míst na ruce nebo 
na tváři, později určitého místa na ruce 
a na tváři dítěte. Dítě má obě místa doty-
ku co nejpřesněji identifikovat. 

Subtesty z oblasti vnímání tělesného 
schématu: 

12) Napodobováni postojů těla (lmita-
tion of Postures): 

Testuje se schopnost plánovat neobvyk-
lé nebo těžší pohyby a jejich integrace 
s vnímáním vlastního těla. 

Dítě zrcadlové napodobuje jednotlivé 
postoje. Hodnotí se přesnost postoje 
a rychlost, ve které dítě postoj uskuteční. 

Obr. 6. Příklady postojů téla (podle Knoma, 
str. 95) 

13) Překříženi střední linie těla (Cros-
sing Midline ofBody): 

Dítě opět zrcadlově napodobuje určité 
pohyby (celkem osm úkolů), ve kterých se 
dotýká levou, nebo pravou rukou vždy ně-
jakého bodu, umístěného na opačné polo-
vině těla. (Např. levou rukou pravého ucha.) 

14) Bilaterálni (oboustranná) motoric-
ká koordiace (Bilateral Motor Coordina-
tion): 

Hodnotí se schopnost plánování moto-
rické činnosti a integrace motorických 
funkcí obou polovin těla. 

Dítěti se vyklepávají v osmi úkolech 
vždy jednoduché rytmy. Dítě je opakuje 
podle návodu symetricky i asymetricky 
(oběma rukama zároveň, část rytmu jed-
nou rukou a část druhou rukou). 

15) Pravo-levé rozlišování (Right-Left 
Discrimination): 

Subtest zjišťuje, jak dalece si dítě zvnitř-
nilo pojmy vpravo a vlevo. 

Dítě má ukazovat části těla, které exa-
minátor jmenuje. 

16) Stoj na jedné noze při otevřených 
oč ich (Standing Balance - Eyes Open): 

17) Stoj na jedné noze při zavřených 
očích (Standing Balance - Eyes Closed): 

Hodnotí se schopnost rovnováhy. Měří 
se čas, po které je dítě schopno balanco-
vat na jedné noze. Musí mít při tom ruce 
zkřížené na prsou, nesmí ani poskakovat, 
ani se výrazně pohupovat dopředu a do-



zadu. Rozdíl mezi testem 16) a 17) uka-
zuje, do jaké míry je u dítěte schopnost 
rovnováhy závislá na vizuální podpoře. 

U většiny subtestu se sleduje i rychlost, 
kterou dítě úkoly provádí. Předpokládá se, 
že examinátor během práce s dítětem sle-
duje i jeho chování, postupy při práci, stra-
tegie, které užívá, zájem o práci apod. 

(Volně podle R.Schäfgen, str. 205n, 
W. a W. Dóring, str. 11, P. Knorn, 
str. 86nn.) 

Z tohoto letmého přehledu metodiky J. 
Ayresové se můžeme opět přesvědčit 
o tom, že mnozí autoři, setkali jsme se již 
s pojetím F. Affolterové, zdůrazňují nut-
nost rozvoje taktilně kinestetického vní-
mání, který má vliv i na kognitivní vývoj 
dítěte. To je pro naši nápravnou praxi něco 
nového, co jsme trochu podcenili, i když 
značný rozvoj a rozšíření relaxačních 
technik, používaných v poslední době 
u dětí se specifickými poruchami učení 
naznačuje, že i tuto sféru začínají naši 
odborníci respektovat. 

Důraz na smyslovou integraci nás zno-
vu poučuje o komplexnosti vnímání, ze 
které Ayresová vychází. Jednotlivé schop-
nosti a výkony jsou závislé na funkčním 
rozvoji různých smyslových orgánů a na 
jejich souhře. 

Metodika J. Ayresové proniká teprve 
v posledním desetiletí do Evropy i do ně-
mecky mluvící oblasti. Ayresová na roz-
díl od Frostigové, která pocházela z Víd-
ně a do Kalifornie přišla až se svým man-
želem, neměla za svého života kontakt 

s evropskými odborníky. Frostigová čas-
to evropské univerzity navštěvovala, své 
práce psala nejen v angličtině, ale i ve své 
mateřštině - němčině. Při jednom přednáš-
kovém turné v Německu v roce 1985 ze-
mřela. Proto jsou metody Frostigové v Ev-
ropě používány již od třicátých let a mno-
hé její předlohy k rozvoji zrakového vní-
mání zdomácněly v i českých příručkách, 
kdežto techniky nápravy Ayresové se pro-
sazují teprve v posledních letech. 
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