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Názov: Vyšetrenie zrakovej ostrosti 

Kľúčové slová: 
Definícia a vlastnosti svetla. Čo je to vizus. Od čoho závisí ostrosť videnia (veľkosť obrázka, 
vzdialenosť, osvetlenie, schopnosť percepcie) Kedy vidíme bod ako 1 bod. Kedy vidíme dva body ako 
dva body (rozlišovacia schopnosť - minimum separabile). Vyšetrenie vizusu, Snelenove optotypy 
(konštrukcia a fyzikálny princíp, stanovenie vizusu na základe výsledku vyšetrenia). Vplyv farby a 
intenzity svetla na ostrosť videnia. 
 

Pracovný postup: 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 

 

 

Na praktickom cvičení: 

1. Pracujte vo dvojiciach.  

2. Luxmetrom odmerajte osvetlenie Snellenových optotypov.  

3. Odmerajte vzdialenosť d medzi vyšetrovanou osobou a optotypmi (vzdialenosť, 

z ktorej bude vyšetrovaná osoba identifikovať znaky na optotypoch - podľa 

konkrétneho optotypu 4, 5 alebo 6 m). 

4. Odmerajte zrakovú ostrosť pre obidve oči. Opakujte celé meranie pre každý 

z farebných filtrov  

5. Všetky získané výsledky znázornite prehľadne vo forme stĺpcového grafu. Hodnotu 

zrakovej ostrosti vyjadrite ako zlomok.     

6. Diskutujte a vysvetlite výsledky z hľadiska spektrálnej citlivosti oka.  

      

 

Stanovenie zrakovej ostrosti (vizus V)  

a) Vyšetrovaná osoba sa postaví do vzdialenosti d (d= 4,5 alebo 6 m podľa typu 

optotypov) a zakryje si jedno oko dlaňou (ruka nesmie na oko vytvárať žiadny tlak)  

b) Ukazovadlom ukážte na symbol, ktorý má vyšetrovaná osoba prečítať. Postupujte od 

väčších znakov k menším. Znaky jednej veľkosti ukazujte v rôznom poradí. 

c) Zaznamenajte hodnotu d posledného bezchybne prečítaného riadku (číslo vľavo na 

tabuli optotypov). Namerané hodnoty zapíšte v tvare zlomku D/d do tabuľky. 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1. Snellenove optotypy. Číslo na kraji riadku 
(D) určuje, z akej vzdialenosti (v metroch) prečíta 
zdravé oko bezchybne daný riadok. Obrázok prevzratý z: 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGpN6MLb1dS_Tj

fH4oL-cn1cwzW8avb0IAIWQybgvUQjCbOpzcTg 
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Tabuľka 1. Rozsah vlnových dĺžok a frekvencie monochromatického svetla. Prevzaté z: 
http://www.ivob.sk/poznamky/GDM1/Farba.pdf 

http://www.ivob.sk/poznamky/GDM1/Farba.pdf

