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Úvod
• Zrak – najviac používaný zmysel (90% info.)

• farebná info. – jedna z najdôležitejších

• práca sa zaoberá témami:

1.spracovanie zrakovej info. fotoreceptormi

2.poruchy farbocitu

3.príčina vzniku porúch farbocitu

4.možnosti korekcie



Ciele
Hlavný cieľ: 

•vyšetriť farbocit žiakov 4. ročníka a zistiť prípadné poruchy farebného 
videnia

Čiastkové ciele:

•porovnať výskyt poruchy pri mužskom a ženskom pohlaví

•popísať vplyv porúch farbocitu na bežný život 



Teoretická čast
1. Farebné videnie

•zložitý psychologický dej

•zdravý človek – cca 150 farieb (2000 odtieňov)

•testovanie farbocitu – 380-760 nm

•fotoreceptory:

tyčinky – 120 mil. (rodopsín)

Čapíky – 6 mil. 





2. Poruchy farbocitu

výskyt: 8,5% (8% muži, 0,5% ženy)
•anomálna trichromázia:

a)protanomália (červená f.)

b)deuteranomália (zelená f.)

c)tritanomália (modrá f.)
•dichromázia:

a)protanopia (červená f.)

b)deuteranopia (zelená f.)

c)tritanopia (modrá f.)
•achromatopsia (tyčinkový a čapíkový monochromatizmus)





Praktická časť
Spôsoby vyšetrenia farbocitu

•pseudoizochromatické tabuľky

•Holmgrenov test farbenými bavnkami

•Farnsworthov a Munsellov 100-hue-test

•Lanthonyho 40-hue-test

•Anomaloskop

Korekcia 

•šošovky, okuliare – špeciálne upravené



pseudoizochromatické 
tabuľky

Holmgrenov test

Farnsworthov a 
Munsellov 100-hue-test

Lanthonyho 
40-hue-test



Anomaloskop



Praktická časť – vyšetrenie 
farbocitu
Pomôcky: 

•pseudoizochromatické tabuľky podľa Velhagena

Metódy:

•štatistické vyhodnotenie

•komparácia

Časové trvanie:

•3-5 min./žiak (celkovo cca 120 min.)

Účastníci vyšetrenia:

•30 žiakov 4. ročníka (15 chlapcov a 15 dievčat)



Hypotézy
1. Predpokladáme, že z 30 vyšetrených žiakov sa môže približne u 2-3 

objaviť porucha farbocitu. Vychádzame z predpokladu, že výskyt 
porúch farbocitu je v populácii odhadnutý na cca 8,5 %.

2. Predpokladáme, že ak sa u niektorého z vyšetrených študentov objaví 
porucha farbocitu, bude sa viac vyskytovať pri mužskom pohlaví ako 
pri ženskom. Vychádzame z faktu, že ženy bývajú prenášačkami 
vrodených porúch farbocitu. Vrodené poruchy sú častejšie ako 
získané a postihnutými bývajú väčšinou muži.



Výsledky
• porucha farbocitu – nikto

• 2 pokusy (výsledky hl. pre 1. pokus)

• ,,fenomén učenia“

Úspešnosť dievčat:

• ľavé oko: 96,42%

• pravé oko: 98,32%

Úspešnosť chlapcov:

• ľavé oko: 93,82%

• pravé oko: 98,32%



Výsledky:
Dievčatá
•ľavé oko: 15 chýb (1chyba na 1 
dievča)
•pravé oko: 7 chýb (0,47 chýb 
na 1 dievča)
•problémové tabuľky: 

1.č. 16 (6 ch.)

2.č. 20 (3 ch.)

3.č. 28 (2 ch.)
•2 dievčatá – úplne bezchybne 
už pri prvom pokuse 



Tabuľka č. 16

Tabuľka č. 20 Tabuľka č. 28



Výsledky:
Chlapci:

•ľavé oko: 26 chýb (1,73 chýb 
na 1 chlapca)
•pravé oko: 7 chýb (0,47 chýb 
na 1 chlapca)
•problémové tabuľky:

1.č. 13 (7 ch.)

2.č. 16 (6 ch.)

3.č. 23 (3 ch.)
•2 chlapci – úplne bezchybne už 
pri prvom pokuse 



Tabuľka č. 13

Tabuľka č. 16 Tabuľka č. 23



Diskusia
• nenašli sme ani jedného študenta s poruchou farbocitu (pri poruche - 

neschopnosť prečítať tabuľku aj po opakovanom pokuse)

• Vplyv porúch farbocitu na každodenný život:

nevýhoda pri niektorých povolaniach (vodiči, lekári, zubári, 
kaderníci, kozmetičky, maliari, grafici, rušňovodiči, piloti...)

problémové činnosti: prechod cez železničné priecestie, 
prechod cez svetelnú križovatku, šoférovanie

• preventívne prehliadky – zodpovedná starostlivosť o zrak



Záver
• vyšetrili sme farbocit žiakov 4. ročníka (15 chlapcov, 15 dievčat)

• u nikoho sme nezistili poruchu farebného videnia

• porovnali sme úspešnosť dievčat a chlapcov – dievčatá dosiahli lepšie 
výsledky

• iné výsledky:

1.vyšetrenie väčšej skupiny ľudí (napr. 100)

2.širšia veková skupina

3.presnejšie metódy (napr. vyšetrenie anomaloskopom)
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