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IZVLEČEK 

 

Diplomsko delo v teoretičnem delu predstavi osnovne značilnosti komunikacije, osredotoči se 

predvsem na komunikacijo pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. Opiše značilnosti deklic 

z Rettovim sindromom ter težave, ki jih imajo te deklice pri komuniciranju. Predstavi 

podporno in nadomestno komunikacijo ter njen pomen za osebe z motnjo v duševnem 

razvoju, pri katerih je odsotno verbalno komuniciranje. 

 

Osnovni namen diplomskega dela je z metodo sledenja očesnih gibov testirati deklico z 

Rettovim sindromom in tako preveriti, ali bi lahko deklica za komuniciranje z okoljem 

uporabljala podporno in nadomestno komunikacijo, ki bi temeljila na usmerjanju pogleda. 

 

Oblikovali smo dve nalogi, ki sta temeljili na opazovanju priljubljene barve in priljubljene 

hrane. Testiranje je pokazalo, da je deklica dlje in intenzivneje opazovala hrano, ki jo ima 

raje, z rezultati testiranja z barvami, pa tega nismo mogli potrditi. 

 

Ključne besede: Rettov sindrom, vidno zaznavanje, komunikacija, podporna in nadomestna 

komunikacija, tehnologija sledenja očesnim gibom, študija primera 
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ABSTRACT 

 

In terms of theory, the present diploma thesis gives an outline of the basic aspects of 

communication, focusing primarily on communication in people with intellectual disability. It 

describes the characteristics of girls with Rett syndrome and the problems they face in 

communication. In addition, it describes helping and supportive communication, highlighting 

their importance for the people with intellectual disability who cannot communicate verbally. 

 

The main purpose of the thesis is to use eye tracking technology with a girl suffering from 

Rett syndrome in order to determine whether she could communicate with the environment by 

means of helping and supportive communication based on eye-gaze direction.  

  

To ascertain this, two tasks have been devised in which the girl observed her preferred colour 

and food. The tests revealed that the girl invested more time and attention into observing her 

preferred food, whereas no similar results were obtained by the colour-related test. 

 

Key words: Rett syndrome, visual perception, communication, helping and supportive 

communication, eye tracking technology, case study 
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1. UVOD 

 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju so zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti ter svojih 

specifičnih posebnih potreb ranljiva populacija, ki potrebuje posebno obravnavo, tako pri 

šolanju kot pri vsakodnevnih opravilih. Prav vsak od njih je individuum zase. Zlasti specialni 

in rehabilitacijski pedagogi jim moramo namenjati posebno pozornost, jim znati prisluhniti in 

jih v procesu šolanja glede na njihove zmožnosti kar najbolje pripraviti na čim bolj 

samostojno življenje. Ker ima velika večina oseb z motnjo v duševnem razvoju težave v 

komuniciranju, jim moramo pomagati pri iskanju in uvajanju ustreznega načina 

komuniciranja ter jim tako zagotavljati kvalitetno življenje. 

 

V kategorijo posebnih potreb se uvršča tudi Rettov sindrom. V diplomskem delu je sindrom 

podrobneje opisan, predstavljene so težave deklic z Rettovim sindromom pri komunikaciji z 

okolico, do katerih pride zaradi nekaterih specifičnih značilnosti tega sindroma. 

 

V teoretičnem delu je opisano komuniciranje oseb z motnjo v duševnem razvoju ter vrste 

podporne in nadomestne komunikacije. Prav tako je predstavljena metoda sledenja očesnih 

gibov, s pomočjo katere se je testiralo vidno zaznavanje pri deklici z Rettovim sindromom. S 

pomočjo testiranja z omenjeno metodo smo želeli ugotoviti, ali deklica namensko usmerja 

pogled. Na podlagi rezultatov bi lahko zanjo lažje načrtovali ustrezno vrsto komunikacije.  
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1.1 Zaznavanje 

 

»Zaznavanje je proces sprejemanja in dojemanja dražljajev iz okolja, ki delujejo na 

posameznika« (Kompare, Budanovič, Rupnik Vec in Felicijan, 2001, str. 4). 

 

»Vse, kar vemo o svetu in o sebi, vemo na podlagi informacij, ki jih dobivamo. Te 

informacije nam posredujejo naša čutila. Prenašajo jih iz okolja (z našim telesom vred) in v 

naših duševnih in možganskih središčih jih predelujemo v čutne vtise in zaznave. Čutenje in 

zaznavanje nam omogočata, da pridobivamo in organiziramo informacije, da opažamo svet, 

druge ljudi in seveda samega sebe« (Musek in Pečjak, 2001, str. 108). 

 

Zaznavanje lahko opišemo kot končni člen kompleksnega procesa v človeškem telesu, kjer se 

dražljaj iz okolja pretvori v uporabno informacijo. S pomočjo te informacije posameznik 

komunicira z okolico in reagira v njej.  

Za lažjo ponazoritev procesa zaznavanja letega najpogosteje razdelimo v tri stopnje. Prva 

stopnja je občutenje. Nastane, ko dražljaj iz okolja deluje na senzorni organ in s tem vzburi 

receptorje, ki dražljaj pretvorijo v živčno vzburjenje. Vzburjenje nato po senzornih živčnih 

vlaknih pripotuje do možganov, ki prispelo informacijo obdelajo ter spremenijo v občutek. 

V drugi stopnji poteka organizacija dražljajev, kjer se na podlagi občutkov tvorijo celostne 

zaznave posameznih objektov in dogodkov. V tretji fazi se dražljaji identificirajo, prepoznava 

se njihova funkcija.  

Vse tri stopnje se med seboj prepletajo in odvijajo zelo hitro, zato jih posameznik doživlja kot 

celoto (Kompare idr., 2001). 

 

1.1.1 Proučevanje zaznavanja v preteklosti 

 

V 19. stoletju se je z zaznavanjem ukvarjal nemški psiholog Wilhelm Wundt, ki velja za 

utemeljitelja znanstvene psihologije. Zanimali so ga osnovni delci duševnih procesov 

(občutkov, zaznav, predstav, čustev ipd.) ter njihovo povezovanje med seboj. 

V istem stoletju sta se z vprašanjem zaznavanja ukvarjala tudi Gustav Theodor Fechner in 

Ernst Heinrich Weber (Musek, 1999). 
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Weber se je ukvarjal z raziskovanjem odvisnosti komaj opaznih razlik od intenzivnosti 

osnovnega dražljaja. Njegov zakon pravi, da je razmerje med intenzivnostjo osnovnega 

dražljaja (I) in spremembo intenzivnosti dražljaja (ΔI) konstantno (K). V formuli ga 

napišemo: ΔI/I = K. Kasneje so ugotovili, da njegov zakon ne velja za ekstremne 

intenzivnosti, ampak bolj za srednje (Pečjak, 1975). 

 

Fechner, utemeljitelj psihofizike, je raziskoval odnose med dražljaji (fizikalno dogajanje) ter 

občutki in zaznavami (duševno dogajanje). Oblikoval je Fechnerjev zakon, ki pravi, da je 

jakost občutka enaka logaritmu jakosti dražljaja (O = K log D). Tudi za ta zakon so kasneje 

ugotovili, da velja le približno in le za območja srednjih intenzitet (Musek, 1999). 

 

1.1.2 Kako nastaneta občutek in zaznava 

 

V procesu nastanka občutkov in zaznav so pomembni naslednji elementi. 

Dražljaji: so energetski procesi, ki spremenijo električne razmere v živčni celici. Zunanji 

dražljaji so svetlobni, mehanski, toplotni in kemični. 

Čutila ali čutni organi: so oko, uho, koža, nos in jezik. V njih nastane živčno vzburjenje. 

Receptorji: so celice, ki se odzivajo na dražljaje. Nahajajo se v čutilih. 

Živčne celice ali nevroni: prenašajo vzburjenje iz različnih delov telesa v osrednje živčevje. 

Čutilno živčno celico imenujemo aferentni nevron.  

Možgani: v njih se nahajajo senzorna živčna središča (Burnie, 1999; Kompare idr., 2001). 

 

Dražljaji iz okolja delujejo na čutila in v njih vzburijo receptorje. V receptorjih se dražljaji 

pretvorijo v živčno vzburjenje – to imenujemo transdukcija, vzburjenje pa se nato po čutilnih 

živčnih celicah prenese v senzorna živčna središča v možganski skorji. Prispela informacija se 

tam obdela in interpretira, v primarnih senzornih središčih pa nastanejo občutki. Ko se občutki 

v sekundarnih središčih povežejo z drugimi občutki in s preteklimi izkušnjami, nastane 

zaznava. 

Občutek in zaznava sta procesa, ki ju ne moremo izenačiti, pa vendar sta med seboj zelo 

prepletena, zato je težko določiti, kje se eden konča in drugi začne (Prav tam). 
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1.1.3 Senzorni pragi 

 

»Intenzivnost občutkov je odvisna od intenzivnosti dražljajev. Energetski procesi izzovejo 

občutke šele tedaj, ko so dovolj močni« (Musek in Pečjak, 1992, str. 87). 

 

Pri zaznavanju omenjamo sledeče senzorne prage: 

 absolutni prag občutka  je najmanjša intenzivnost dražljaja, ki je potrebna, da izzove 

občutek; 

 diferencialni prag občutka – je najmanjša razlika v intenzivnosti dveh dražljaev, ki je 

potrebna, da izzove občutek; 

 terminalni prag občutka – je meja, po kateri se občutki ne večajo več. To pomeni, da z 

naraščanjem intenzivnosti dražljajev ne raste intenzivnost občutkov v nedogled; 

lestvica občutljivosti ima končno vrednost (Pečjak, 1975; Musek in Pečjak, 1992). 

 

1.1.4 Vidno zaznavanje 

 

Vidno zaznavanje je za vsakdanje funkcioniranje zelo pomembno, saj večino informacij iz 

okolice dobimo in predelamo s pomočjo vida. Vid omogočajo oči, ki zbirajo in usmerjajo 

svetlobno energijo. Svetloba pade na notranjo plast očesa ali mrežnico, kjer jo prestrežejo 

fotoreceptorji (čepki in paličice) – celice, ki se odzivajo na svetlobo in jo pretvorijo v živčno 

vzburjenje. Vzburjenje potuje po vidnem živcu v možgane. Oba živca se na poti deloma 

prekrižata, tako da v desno polovico možganov potujejo signali iz desnega dela obeh vidnih 

polj, v levo polovico možganov pa signali iz levega dela obeh vidnih polj. To se zgodi v 

križišču vidnih živcev ali t. i. optični hiazmi. Vidni živec se nato konča v talamusu, živčno 

vzburjenje pa potuje po nevronih v primarna vidna središča, kjer nastanejo občutki. 

Informacija potuje naprej v sekundarna središča, kjer nastane vidna zaznava (Burnie, 1999; 

Kompare idr., 2001). 
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1.2 Komunikacija  

 

»Komunikacijo označujejo vsi načini vedenja in izrazne oblike, s katerimi drugim ljudem kaj 

sporočamo. Zato je komunikacija dosti več kot le besedni jezik« (Wilken, 2012, str. 17). 

 

D. Jelenc (1998) uvršča komunikacijo med temeljne dejavnike za sooblikovanje fizičnega in 

psihičnega razvoja pri otroku. Komunikacija je kompleksen pojav, posameznik pa lahko drugi 

osebi namerno ali nenamerno oddaja določene dražljaje, ki jih druga oseba razume kot znake 

in se na njih odzove.  

 

Poznamo naravne in umetne znake. 

- Naravni znaki so spontani in se pojavijo na podlagi emocionalnih stanj. Naravni znak 

je izraz na obrazu glede na trenutno čustvo (veselje, žalost, strah ipd.). 

- Umetne znake oblikuje človek sam, tako da nek pojav označi z glasovi, linijami in 

oblikami. To so na primer besede in številke (Prav tam). 

 

Glede na njihovo funkcijo pa lahko znake razdelimo na signale in simbole. 

- Signali se kot izraz nekega notranjega stanja organizma pojavljajo spontano. Signal je 

npr. spontan izraz na obrazu kot izraz notranjega stanja organizma. 

- Simbole zavestno uporabljamo za označevanje različnih stvari. To so npr. besede (Prav 

tam). 

 

Za lažje razumevanje razdelimo komunikacijo na štiri vrste. 

1. Signalna komunikacija: temelji na paralingvističnih, kinetičnih in proksemičnih 

znakih.  

- Paralingvistični znaki predstavljajo zvočni del govora (jakost, višina, trajanje, barva, 

hitrost in ritem glasu, odmori med govorjenjem ipd.).  

- Kinetični ali zunajjezikovni znaki so izraz obraza, usmerjanje in trajanje pogleda ter 

drža in gibi delov telesa.  

- Proksemični znaki so fizična bližina in razporeditev v prostoru glede na sogovornika 

ter osebni prostor in osebno območje posameznika. 

2. Simbolna komunikacija: temelji na poljubnih in dogovorjenih znakih. Najpogostejša 

oblika takšne komunikacije je govorni jezik, med drugim k simbolni komunikaciji 

uvrščamo tudi simbolni sistem kretenj (jezik gluhih). 
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3. Neverbalna komunikacija: bogati sporazumevanje, običajno se uporablja v 

kombinaciji z verbalno. Razvije se pred verbalno in jo uporabljamo celo življenje. Do 

neke mere jo lahko kontroliramo, vendar ne vedno in ne v vseh situacijah. Sem 

uvrščamo višino in jakost glasu, izraz na obrazu, držo telesa, gibe rok, trajanje in 

usmerjanje pogleda.  

4. Verbalna komunikacija: predstavlja govorno-jezikovno vedenje oseb, z uporabo 

govora, pisane besede in besednih zvez. Obsega štiri komunikacijske dejavnosti 

(branje, pisanje, poslušanje, govorjenje). Govor je osnovni človekov komunikacijski 

sistem (Prav tam). 

 

»Komunikacija je izjemno pomembna za razvoj osebnosti in identitete posameznika. To velja 

za vsa obdobja človekovega življenja, lahko celo rečemo, da je komuniciranje eden temeljnih 

pogojev za človekovo preživetje« (Jelenc, 1998, str. 6). 

 

»Vsi ljudje se sporazumevamo, učinkovitost komunikacije pa je odvisna od številnih 

dejavnikov posameznika in okolja. Človekova sposobnost, da svoje misli posreduje bližnjim, 

je neprecenljiva« (Ogrin in Korošec, 2013, str. 91). 

 

1.2.1 Zgodnji razvoj komunikacije 

 

Komunikacija je interakcija med posamezniki, informacije pa se prenašajo na različne načine. 

Pri otrocih je komuniciranje odvisno od njihove starosti in stopnje razvitosti ter se od 

najpreprostejšega komuniciranja s pomočjo joka, smeha in mimike razvija k bolj sestavljenim 

(uporaba besed) (Grilc, 2014). 

 

Majhni otroci svoje potrebe izražajo z jokom, mimiko, telesno držo ipd., na kar se okolica, 

najpogosteje mama, odzove. Otrok kmalu poveže svojo dejavnost z določenim odzivom 

okolice in dojame, da njegovo ravnanje privede do določenih posledic (Grilc, 2014; Wilken, 

2012). 

 

V. Marot in B. Korošec (2013) zgodnji razvoj otrokove komunikacije razdelita na tri 

področja. 
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1. Nenamenska komunikacija je odzivanje na dražljaje (ne)ugodja, običajno z jokom ali 

nasmehom. Komunikacija je nenačrtovana, otrokov odziv je refleksen. Začne se razvijati 

takoj po rojstvu. 

2. Namenska komunikacija se pojavi okrog 8. meseca otrokove starosti. Otrok takrat spozna, 

da lahko preko svojih dejanj na neverbalen način vpliva na okolico. 

3. Simbolna komunikacija je zadnja stopnja zgodnjega razvoja komunikacije. Otrok začne 

razvijati simbolno komunikacijo  slikovni simbol, komunikacijsko kretnjo, najpogostejša pa 

je besedna komunikacija (govor). 

 

1.2.2 Podporna in nadomestna komunikacija 

 

Ljudje imamo kot družabna bitja nenehno potrebo po stiku in komuniciranju z drugimi 

ljudmi. Večina ljudi komunicira med seboj s pomočjo govora – ta način komunikacije je med 

ljudmi najpogostejši. Sporazumevamo pa se lahko tudi na mnogo drugih načinov. Osebe, pri 

katerih je govorna komunikacija otežena zaradi slabo razvitega ali nerazvitega govora, se 

poslužujejo drugačnih načinov komuniciranja. Svoje želje, potrebe in misli sporočajo 

neverbalno – s pogledom, kretnjami in z mimiko (Žerdin, 2012). 

 

Nadomestno in dopolnilno komunikacijo definira Ameriška zveza za govor in sluh (American 

Speech-Language-Hearing Association) kot metodo, s katero se izboljša komunikacija osebe z 

motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji. Oseba se s pomočjo te metode lahko učinkovito 

sporazumeva, izraža lahko svoje potrebe, čustva, želje ipd.  

Pomembno je poudariti, da se z uporabo nadomestne komunikacije razvoj govorno-jezikovne 

komunikacije pri posamezniku ne zavira. Dolgoletne izkušnje kažejo, da z uporabo te oblike 

komunikacije posameznik pridobi na različnih področjih. Poleg boljše sposobnosti 

komunikacije in boljšega razumevanja govora si razširi možnosti za pridobivanje izkušenj in 

učenja, poveča si število komunikacijskih partnerjev, izboljša se vedenje in ne nazadnje se mu 

zaradi možnosti aktivnega sodelovanja v vsakdanjem življenju izboljša tudi samopodoba 

(Vovk, Korošec, Ogrin, Debeljak in Groleger Sršen, 2013). 

 

Pri izbiri ustreznega in primernega sistema nadomestne in dopolnilne komunikacije moramo 

vsakega posameznika obravnavati individualno. Ocenimo njegove sposobnosti gibanja, 

razumevanja, učenja in komunikacije, pregledamo rezultate predhodnih testiranj ter na 

podlagi zbranih informacij pripravimo sistem, ki bo za posameznika najustreznejši. Le tako 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Korun Alenka, diplomsko delo 

 
 

8 
 

izbran sistem komunikacije bo posamezniku omogočal učinkovito komunikacijo. V primeru, 

da ne moremo določiti najprimernejšega načina nadomestne in dopolnilne komunikacije, 

začnemo posameznika učiti več sistemov hkrati in kasneje vidimo, kateri je najustreznejši. 

Tudi kasneje redno preverjamo ustreznost komunikacije ter jo po potrebi (zmanjšanje 

gibljivosti rok, slabšanje govorno-jezikovne komunikacije ipd.) prilagajamo ali zamenjamo z 

ustreznejšo (Prav tam). 

 

Kratica za podporno in nadomestno komunikacijo je PINK. Izraz PINK so podprle 

logopedinje, ki se znotraj večjih centrov za rehabilitacijo, vzgojo in izobraževanje otrok ter 

mladostnikov ukvarjajo s sistemi nadomestne komunikacije. Vendar pa se o uporabi enotnega 

izraza niso uskladili vsi slovenski logopedi, zato je v uporabi tudi izraz nadomestna in 

dopolnilna komunikacija  NDK. Pomembno je, da oba izraza označujeta isto stvar, to je 

sistem, ki popolnoma nadomešča ali samo dopolnjuje proces komunikacije pri posamezniku 

(Korošec, 2012). 

 

S PINK podpremo nerazumljivo besedno komunikacijo otroka ali pa nerazvit besedni govor 

nadomestimo z nadomestno obliko komunikacije. Pomembno je tudi, da se takšna oblika 

komunikacije poučuje in izvaja v naravnem otrokovem okolju, z vključeno družino in vrstniki 

in ne le izolirano v individualnih obravnavah. 

Takšna oblika komunikacije je namenjena širokemu krogu ljudi, mnogim se s tem izboljša 

kakovost življenja. Uporabljajo jo osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe z motnjo 

avtističnega spektra, otroci z razvojnim zaostankom, odrasli po možganski kapi, osebe z 

nevrološkimi motnjami, osebe z motoričnimi ovirami, osebe po operaciji govoril ipd (Jurišić, 

2012). 

 

1.2.2.1 Vrste podporne in nadomestne komunikacije 

 

PINK obsega komunikacijo brez pripomočkov in komunikacijo s pripomočki. 

Komunikacija brez pripomočkov je komuniciranje le z lastnim telesom, brez kakršnihkoli 

dodatnih naprav. Vrste takšnega načina komunikacije so: 

 - kretnje, 

 - obrazni izraz, 

 - prstna abeceda, 
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 - znakovni jezik, 

 - usmerjanje pogleda. 

Komunikacija s pripomočki je sporazumevanje s pomočjo različnih naprav ali pripomočkov. 

To so:  - sintetizatorji govora, 

 - komunikacijske table, 

 - sistemi komunikacije z izmenjavo slik ali grafičnih simbolov, 

 - komunikatorji, 

 - računalniški programi, ki zapišejo ali izgovorijo tekst (Augmentative and 

Alternative Communication, 2012; Jurišić 2012). 

 

Vovk idr. (2013) komunikacijske pripomočke za nadomestno in dopolnilno komunikacijo 

razdelijo na: 

- grafične komunikacijske pripomočke, kjer uporabljamo risbe, fotografije, simbolne sisteme; 

- elektronske komunikacijske pripomočke, ki na podlagi uporabe grafičnih komunikacijskih 

pripomočkov sprožijo posneti glasovni govor; 

- računalniške komunikacijske pripomočke, ki so najzahtevnejši. Simbolne sisteme imajo 

vgrajene v računalnik, omogočajo pa tudi uporabo sintetičnega glasu. 

 

1.2.3 Komunikacija pri osebah z motnjo v duševnem razvoju 

 

Učenje učinkovitih načinov komuniciranja otrok z motnjo v duševnem razvoju (MDR) je prav 

tako kot njihova potreba tudi pravica, piše B. D. Jurišić (2012). V populaciji vseh otrok s PP 

jih oteženo komunicira več kot 70 odstotkov. Vsi otroci z diagnozo težje in težke motnje v 

duševnem razvoju se težje govorno izražajo ter težje razumevajo. Kadar nekdo ne more 

govoriti ali pa je njegov govor otežen in nerazumljiv, za komuniciranje potrebuje drugačno 

sredstvo sporočanja. Danes se strokovnjaki za nadomestno komunikacijo osredotočajo na to, 

da lahko vsakdo komunicira z okolico, kar vključuje tudi osebe s težjo in težko MDR. 

Pomembno je, da začnemo pri otrocih z MDR z nadomestnimi in alternativnimi oblikami 

komunikacije čim prej, da lahko dosežejo ustrezen nadzor v svojem okolju, ne samo v smislu 

sporočanja svojih želja, ampak tudi v smislu razumevanja drugih ljudi. S pomočjo 

nadomestne komunikacije se kakovost njihovega življenja izboljša, saj lahko sodelujejo pri 

vsakodnevnem odločanju o stvareh, ki jih zadevajo (izbira oblačil, hrane, načina preživljanja 

prostega časa ipd.). Pri osebah z MDR, kjer zaradi težav v komunikaciji okolica ne razume, 

kaj želijo povedati, sporočiti, je pogosto prisotno moteče vedenje. Lahko se pojavijo agresija, 
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avtoagresija, nemirnost, pasivnost. S takšnim vedenjem namreč izražajo svoje želje in 

potrebe. Z uporabo nadomestne komunikacije imajo možnost, da so slišani, posledično pa se 

zmanjšuje možnost pojava neželenih oblik vedenja, ki se razvijejo zaradi nerazumevanja 

okolice. 

 

O pomembnosti nadomestne in dopolnilne komunikacije pri otrocih z motnjo v duševnem 

razvoju pišeta tudi V. Marot in B. Korošec (2013). Prav tako kot vsi ostali otroci tudi otroci z 

MDR radi s pomočjo komunikacije aktivno vplivajo na svojo okolico. Zgodnji razvoj in 

zorenje otroka pomembno vplivata na razvoj komunikacijskih funkcij. Ker otroci z MDR v 

zgodnjem obdobju razvoja ne uspejo zadovoljiti temeljnih potreb po gibanju, raziskovanju, 

socialni interakciji in izmenjavanju informacij, težje razvijajo in usvajajo zgodnje kognitivne 

in socialne veščine, zaradi česar imajo težave pri razvoju ustrezne komunikacije. Ko 

obravnavamo otroka s težavami pri razvoju komunikacijskih funkcij in veščin, se orientiramo 

glede na običajni potek razvoja komunikacije. 

Zaradi ovir na področju komunikacije otroci z MDR pogosto razvijejo neprilagojene oblike 

vedenja. Pogosto in predolgo uporabljajo jok in druge oblike protesta kot sredstvo za 

komunikacijo, saj tako najhitreje in najučinkoviteje kontrolirajo vedenje okolice. Zato je 

pomembno, da jim že zgodaj predstavimo nadomestno in dopolnilno komunikacijo kot 

ustreznejši način sporazumevanja. S tem vplivamo ne samo na razvoj funkcionalne 

komunikacije, temveč tudi na otrokovo celostno funkcioniranje. Pri iskanju ustreznih načinov 

komunikacije za posameznika z MDR moramo biti pozorni na njegove razvojne težave in 

morebitno motorično oviranost. Le tako lahko ustrezno zadostimo njegovim osnovnim 

potrebam po sporočanju, ki bo za okolico dovolj razumljivo. 

 

Komuniciranje s pomočjo kretenj in pogleda je pogosto prisotno ravno pri osebah z motnjo v 

duševnem razvoju. Zaradi ohranjanja kvalitete življenja tistih oseb z motnjo v duševnem 

razvoju, ki ne govorijo, jim moramo pomagati poiskati način, s pomočjo katerega bodo glede 

na svoje sposobnosti ustrezno komunicirali z okolico ter tako sporočali kaj si želijo in mislijo 

(Žerdin, 2012).  
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1.3 Rettov sindrom 

 

Rettov sindrom je redka nevrološka razvojna motnja, značilna predvsem za deklice. Pojavlja 

se po vsem svetu, ne glede na raso ali etnično skupino. Stopnja pogostosti Rettovega 

sindroma je v različnih državah od 1:10 000 do 1:23 000 živorojenih deklic (Hunter, 2007). 

 

V Sloveniji je bilo po zadnjih objavljenih podatkih iz leta 2004, na Pediatrični kliniki v 

Ljubljani od leta 1994 naprej v evidenci 14 deklic s potrjenim Rettovim sindromom (Krajnc, 

2004). 

 

Rettov sindrom se lahko pojavi tudi pri fantih, vendar zelo redko, prav tako so simptomi pri 

fantih drugačni kot pri deklicah. Večina fantov, ki ima potrjene mutacije na istem genu, 

katerega mutacija povzroči Rettov sindrom, ima prirojenih več težav kot deklice in zato umre 

kmalu po rojstvu. Ostali pa, poleg mutacije, ne izpolnjujejo vseh obveznih diagnostičnih 

kriterijev, da bi jim postavili diagnozo Rettovega sindroma. Te se običajno diagnosticira kot 

osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju (Hunter, 2007; Josipović 2007). 

 

Vsa literatura, ki sem jo uporabila pri pisanju diplomskega dela, opisuje razvoj in značilnosti 

Rettovega sindroma pri deklicah. Zaradi podatkov v literaturi, ki se nanašajo le na deklice z 

Rettovim sindromom, ter zaradi dejstva, da se sindrom pri fantih pojavi zelo redko in v 

nekoliko drugačni obliki, se vsi zapisi o Rettovem sindromu v mojem diplomskem delu 

nanašajo le na deklice.  

 

Rojstvo deklice z Rettovim sindromom običajno poteka brez zapletov, po navidezno 

normalnem razvoju od rojstva dalje pa se pri starosti od 6 do 18 mesecev začnejo kazati prvi 

znaki upočasnjenega razvoja. V naslednjih letih se poleg zaostanka v kognitivnem in 

motoričnem razvoju pojavlja še izguba oz. nazadovanje pridobljenih spretnosti.  

Pričakovana življenjska doba oseb z RS je vsaj štirideset let, marsikatera ženska z RS dočaka 

petdeset, celo šestdeset let. Odrasle ženske z RS izgledajo na videz mlajše, kot pa je njihova 

dejanska starost (Hunter, 2007).  
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1.3.1 Motorični razvoj 

 

Prvi vidni znaki nepravilnosti v motoričnem razvoju se pri otroku začnejo pojavljati od 6. 

meseca starosti dalje. Otrok med 1. in 4. letom starosti izgubi nadzor nad spretnostjo rok, zato 

gibi rok postanejo težko nadzorovani in izrazito stereotipni (mencanje s prsti, gibanje dlani, 

podobno ploskanju). Če je pincetni prijem normalno razvit v zgodnjem otroštvu, ta 

sposobnost kasneje nazaduje. Namesto s palcem in kazalcem začne otrok prijemati z dlanjo in 

z vsemi prsti naenkrat, pogosto pa prijem nazaduje do te mere, da otrok z roko le tolče in ni 

več sposoben prijeti in obdržati predmeta v rokah. Koordinacija oko  roka je slaba, nekatere 

gibe izvaja s časovnim zamikom. Gibi rok so ponavljajoči in prisotni večino časa, ko je oseba 

budna, v spanju niso prisotni. Tisti, ki deklico z Rettovim sindromom dobro poznajo, lahko iz 

hitrosti in ritma gibov razberejo njeno razpoloženje (veselje, dolgčas, vznemirjenje). 

Stereotipni gibi rok se sicer z leti umirijo, vendar pa nikoli ne izginejo. 

Plazenje se običajno razvije kasneje, večina jih ne zmore vzporednega plazenja (istočasni 

premik nasprotne roke in noge), ampak razvijejo drugačne vzorce plazenja (valjanje, 

poganjanje naprej ipd.). Prav tako običajno potrebujejo oporo pri sedenju. Zaradi različno 

razvitega mišičnega tonusa ter motnje ravnotežja se hoja ne razvije pri vseh. Pri tistih 

deklicah, ki shodijo, postane hoja z leti ovirana ter čedalje manj stabilna, okorna in 

opotekajoča. Težave imajo z ravnotežjem in z nerealnim zaznavanjem globine. Zaradi tega se 

pri hoji po neravnem terenu obotavljajo, oteženo hodijo po stopnicah navzgor, hoja po 

stopnicah navzdol pa je pogosto nemogoča. Prav tako jih večina ne more teči. Namesto teka 

včasih poskakujejo naprej. S fizioterapevtskimi vajami se poskuša hojo čim dlje ohraniti, a 

vseeno večina deklic z Rettovim sindromom najkasneje v odraslosti pristane na invalidskem 

vozičku. 

Ker je pri deklicah z Rettovim sindromom rast upočasnjena, jih je večina predrobnih za svoja 

leta.  

Zelo pogosto sta pri deklicah z Rettovim sindromom prisotni še osteoporoza
1
 in skolioza

2
. 

Pri deklicah z RS se puberteta pojavi normalno (Hunter, 2007; Josipović, 2007). 

 

 

 
1«Zmanjšanje kakovosti in količine kostnine, ki oslabi kosti, da se zlomijo že pri najmanjših poškodbah ali navadnih 

obremenitvah« (Slovenski medicinski slovar, 2007, str. 717). 

2«Nefiziološka ukrivljenost hrbtenice vstran zaradi mišičnih ali kostnih okvar« (Slovenski medicinski slovar, 2007, str. 939). 
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1.3.2 Zdravstveno stanje 

 

Podhranjenost: Večina deklic je podhranjenih, vendar vzroka ne moremo iskati v premajhnih 

količinah zaužite hrane, saj imajo dober tek in veliko pojejo. Najpogostejši razlog so 

upočasnjena črevesna peristaltika ter težave pri požiranju in posledično premajhen dovod 

hrane. Z ustrezno visokokalorično ali visokomaščobno dieto pridobijo na teži (Josipović, 

2007). 

 

Prebavne težave: v določenem življenjskem obdobju se pojavijo pri več kot 85 odstotkih 

deklic z Rettovim sindromom. Vplivajo na nelagodno počutje, oseba je izrazito nemirna 

(grizenje rok, napadi). Najpogosteje imajo težave z rednim odvajanjem blata (Prav tam). 

 

Tresenje: oseba se začne v nekem trenutku močno tresti po telesu, gibi rok in nog so 

izrazitejši, deluje nemirno. Vzrok je lahko morebitna bolečina, mnogi pa ga pripisujejo odzivu 

na nezmožnost sporazumevanja (Prav tam). 

 

Dihanje: med spanjem je dihanje normalno, v budnem stanju pa se občasno pojavljajo 

nepravilnosti pri dihanju. Običajna je hiperventilacija
3
, požiranje zraka, zadrževanje sape, 

hitro in plitko dihanje. Nepravilno dihanje je lahko zelo očitno ali pa zelo prikrito. Precej 

opazno pa je takrat, ko je oseba vznemirjena (Prav tam). 

 

Krvni obtok: je slabši že od otroštva, kar jim povzroča nekaj težav. Težko ohranjajo enako 

telesno temperaturo. Včasih je njihova koža hladna na otip, včasih izrazito vroča. Ne potijo se 

vedno, kadar jim je vroče, ali pa se potijo le na nekaterih delih telesa. 

Njihove noge in stopala so hladnejši od ostalih delov telesa. Na pogled so stopala modrikasta 

ter po velikosti manjša, kot bi morala biti, saj ne rastejo pravilno (Prav tam). 

 

 

 

 

 
3»Neobičajno povečana globina ali hitrost dihanja, ki je lahko povezana s hudo anksioznostjo, privede pa do zmanjšanja 

koncentracije ogljikovega dioksida v krvi in včasih tudi do omotičnosti in mišičnih krčev« (Brejc, 2009, str. 84). 
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Epilepsija: prisotna je pri polovici deklic z Rettovim sindromom, pojavi se pri starosti od 

dveh do deset let. Prisotnost epileptičnih napadov se potrdi na podlagi opisa, kako napad 

izgleda, na podlagi psihološkega in nevrološkega pregleda ter rezultatov EEG  testiranja 

(elektroencefalogram). Starši pogosto poročajo o pojavu napadov, ki so podobni epileptičnim, 

vendar to niso. Starši opazijo tresenje in trzanje telesa, padec, obračanje glave, strmenje, 

nepravilno dihanje ipd. Ravno zaradi pojavljanja omenjenih pojavov ter pravilnega reagiranja 

nanje je pomembno, da je prisotnost epileptičnih napadov medicinsko potrjena. Deklice s 

potrjenimi epileptičnimi napadi prejemajo antiepileptično medikamentozno terapijo, ki pa 

nima učinka na druge vrste napadov. 

Pri osebah z Rettovim sindromom se pojavljajo tako generalizrani (veliki) napadi kot 

parcialni (delni) napadi.  

Vrste generaliziranih napadov so: 

1. tonično-klonični napad (možna izguba zavesti, padec, trzanje ali otrdelost mišic, oteženo 

dihanje, pomodrelost ustnic in obraza); 

2. absenca (kratkotrajno strmenje, kimanje z glavo, mežikanje); 

3. mioklonični napad (kratkotrajno, nenadno trzanje enega ali več udov). 

Vrste parcialnih napadov so: 

1. enostaven parcialni napad (ritmično trzanje obraza ali ene okončine na eni strani telesa); 

2. kompleksen parcialni napad (nezmožnost odzivanja na običajen način, pojavi se 

zmedenost, otopelost, strmenje, cmokanje z usti, cukanje za oblačila, občasni nehoteni 

gibi rok ali nog) (Hunter, 2007). 

 

Občutenje bolečine: večina jih je zelo občutljivih na bolečino, vendar to težko pokažejo na 

običajen način. Namesto odziva z jokom se lahko napnejo in »zmrznejo« ali se odzovejo šele 

kasneje, čez nekaj časa. Znani so primeri, ko so odkrili zlom šele čez čas, ko se je pojavila 

oteklina, do takrat pa deklica ni pokazala nobenega znaka, da jo kaj boli.  

Zdi se, da so občutljivejše na bolečine znotraj telesa (prebavne težave) kot na bolečine, ki jih 

dobijo zaradi vpliva okolice (udarec). Prav tako se različno odzovejo na bolečino na različnih 

delih telesa (Prav tam). 
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1.3.3 Tipični vedenjski vzorci deklet z Rettovim sindromom 

 

Nihanje razpoloženja: pri deklicah z Rettovim sindromom se razpoloženje pogosto zelo hitro 

spremeni. Iz smeha brez kakršnih koli sprememb v okolju, ki bi lahko vplivale na spremembo 

razpoloženja, nenadno preidejo v jok. Ta je glasen in neutolažljiv, druga oseba deklico težko 

pomiri. Tako kot se jok nenadoma začne, se tudi konča in deklica preide v smeh (Josipović, 

2007). 

 

Jok: kljub temu, da se pogosto pojavi nenadoma in brez znanega razloga, pa nam deklice z 

njim običajno nekaj sporočajo. Zaradi težjega sporazumevanja z okolico so se svoja občutja 

naučile sporočati z jokom. Jok se lahko pojavi kot posledica telesnega neugodja in čustvenih 

stisk, zato ga ne smemo podcenjevati in ignorirati, ampak se trudimo poiskati vzrok zanj in ga 

odpraviti (Hunter, 2007). 

 

Čutila: kot dojenčki naj bi imele manj razvita čutila. V fazi regresije pazimo, da njenih čutov 

ne stimuliramo preveč, saj se na dražljaje odziva precej burno (neutolažljivo joka, se prestraši, 

ob spremembi lahko postane histerična, ne dovoli dotikov, gleda stran in ne naveže več 

očesnega stika). Sčasoma se deklica nauči spopadati z dražljaji in stanje se umiri. 

Kljub temu pa se na nekatere dražljaje vedno odzove nenavadno – preveč intenzivno (panika) 

ali premalo intenzivno. Prav tako jo lahko zelo vznemirijo nekatere situacije (npr. premik iz 

svetlega na temen pod).  

Uporaba dveh čutil hkrati je lahko zanjo prezahtevna. 

Sluh je razvit normalno, občasno ima lahko težave s sluhom zaradi pogostih infekcij 

srednjega ušesa. Da bi se lahko osredotočila na slušni dražljaj, se mora ta ponoviti, drugače se 

slušne podobe hitro porazgubijo. Na glasno okolje vse deklice ne reagirajo na enak način. 

Nekaterim je neprijetno in postanejo nemirne in razdražljive, druge zaspijo, tretje na glasnost 

reagirajo s smehom. Včasih jim je všeč točno določena zvrst glasbe ali ritma (Hunter, 2007; 

Josipović, 2007). 

 

Dotik: običajno so občutljive na dotike obraza. Ne marajo umivanja obraza ali zob, na obrazu 

jim ni všeč dotik dežja, snega, vetra (Hunter, 2007). 
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Hranjenje: imajo normalno razvita čutila za okus. Pogosto se pojavljajo težave pri žvečenju, 

požiranju in pri pravočasnem zapiranju ust med hranjenjem. Dokler lahko, deklice uživajo 

nepasirano hrano. Če se težave pri hranjenju stopnjujejo, se preide na sekljano in pasirano 

hrano, ki jo lažje pogoltnejo. Občutljive so na temperaturo hrane, najraje jedo hrano sobne 

temperature. Pomembna jim je tudi tekstura hrane; raje imajo trdo hrano kot tekočo. Z 

odmikom glave ali odrivom krožnika jasno pokažejo, če jim jed ni všeč ali če imajo dovolj 

(Prav tam). 

 

1.3.4 Zgodovina Rettovega sindroma 

 

Leta 1954 je dunajski zdravnik Andreas Rett v čakalnici svoje ambulante opazil dve deklici, 

ki sta z rokami opravljali podobne gibe. Primerjal je njuno klinično in razvojno sliko ter 

ugotovil da sta si zelo podobni med seboj. Nato je med svojimi pacientkami odkril še šest 

deklic s podobno klinično sliko. Ker je slutil, da imajo vse deklice isto motnjo, jih je posnel 

ter se odpravil po Evropi, da bi našel še druge deklice s podobnimi simptomi (History of Rett 

syndrome, b.d.). 

 

Dve leti kasneje je švedska novinarka Greta Bolin v knjigi z naslovom Moj otrok je drugačen 

podrobno opisala devetletno deklico Lotto. Lotti so diagnosticirali Rettov sindrom mnogo let 

kasneje, tako da se v knjigi izraz Rettov sindrom ne pojavi, opisane so le dekličine vedenjske 

značilnosti in zunanji izgled (Introduction, 1990). 

 

Leta 1960 je švedski zdravnik Bengt Hagberg zbral kartoteke deklic, ki so se mu zdele 

podobne, da bi jih preučil kasneje (History of Rett syndrome, b.d.). 

 

Leta 1966 je dr. Rett svoje ugotovitve glede deklic s skupnimi kliničnimi značilnostmi zapisal 

v članku ter ga objavil v več nemških strokovnih revijah. Članek med strokovnjaki ni požel 

velikega zanimanja. Leta 1977 je zopet objavil članek, tokrat v angleškem jeziku. Tudi objava 

tega članka ni vzbudila radovednosti v medicinski stroki (Prav tam). 

 

Leta 1978 je na Japonskem doktor Ishikawa v kratkem časopisnem članku opisal tri, med 

seboj podobne deklice (Hunter, 2007). 
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Izraz Rettov sindrom leta 1983 prvič uporabi dr. Hagberg v svojem članku, izdanem v 

ameriški reviji Annals of Neurology. Omenjeni članek končno vzbudi zanimanje za Rettov 

sindrom in mnogi ga začnejo podrobneje raziskovati (History of Rett syndrome, b.d.). 

 

Leta 1984 so bili na 2. mednarodni konferenci o Rettovem sindromu na Dunaju sprejeti 

diagnostični kriteriji za določitev sindroma, leto kasneje pa so bila sprejeta dodatna merila za 

atipične primere. Leta 1988 so izključili dotlej prvo nujno merilo – ženski spol (Krajnc, 

2004). 

 

Leta 1999 je raziskovalec Ruthie Amir na kromosomu X (Xq28) odkril gen MECP2, katerega 

mutacija povzroča Rettov sindrom (History of Rett syndrome, b.d.). 

 

Leta 2001 je Mednarodno združenje za Rettov sindrom (IRSA = International Rett Syndrome 

Association) na seji Evropskega pediatričnega nevrološkega združenja v Badnu zbralo 

skupino mednarodnih strokovnjakov, da so oblikovali izpopolnjen seznam 

diagnostičnih/kliničnih kriterijev. Kriterije so postavili na podlagi opažanj in znanj ter novih 

informacij ob odkritju gena MECP2. Seznam tako služi kot pomoč zdravnikom pri 

postavljanju klinične diagnoze Rettovega sindroma (Josipović, 2007). 

 

Dr. Andreas Rett si je do svoje smrti leta 1996 prizadeval, da bi čim bolj povezal starše deklic 

in strokovnjake ter tako deklicam omogočil boljše življenje.  

Dr. Hagberg je umrl leta 2015, do takrat pa je veljal za vodilnega strokovnjaka na svetu na 

tem področju (Hunter, 2007). 

 

1.3.5 Diagnosticiranje Rettovega sindroma 

 

Diagnozo postavi zdravnik. Najprej se na podlagi krvnih preiskav ugotovijo morebitne 

mutacije gena MECP2. Ker se mutacije na genu MECP2 pojavljajo še pri nekaterih drugih 

motnjah in obolenjih, mora zdravnik za dokončno potrditev diagnoze otroka oceniti po 

seznamu kriterijev za diagnosticiranje Rettovega sindroma, ki je bil sprejet leta 2001. 

Zdravnik prav tako pregleda zgodnjo rast in razvoj otroka ter oceni njegovo zdravstveno 

preteklost ter telesni in nevrološki status (Hunter, 2007). 
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Diagnoza je klinična in se ne postavi samo na podlagi mutacij MECP2. Rettov sindrom se 

torej lahko pojavi skupaj z mutacijami MECP2 ali brez njih. Mutacije na genu MECP2 se 

pojavijo pri več kot 80 odstotkih deklic, ki izpolnjujejo kriterije za diagnozo klasičnega 

Rettovega sindroma. Verjetnost, da se v družini rodita otroka dva ali več z Rettovim 

sindromom, je manj kot 1 odstotek (Josipović, 2007). 

 

V preteklosti so Rettov sindrom pogosto napačno diagnosticirali kot cerebralno paralizo ali 

motnjo avtističnega spektra (Hunter, 2007). 

 

DIAGNOSTIČNI KRITERIJI ZA RETTOV SINDROM 

 

Za potrditev Rettovega sindroma mora deklica ustrezati vsem diagnostičnim kriterijem. Lahko 

so prisotni tudi podporni kriteriji, vendar za postavitev diagnoze niso nujno potrebni. 

Običajno se ti razvijejo kasneje in ne pri vseh deklicah. Če pa se pri deklici pojavi kateri koli 

izmed izključitvenih kriterijev, se Rettov sindrom ne potrdi (Josipović, 2007). 

 

OBVEZNI KRITERIJI: 

1. normalno prenatalno
4
 in perinatalno

5
 obdobje; 

2. normalen psihomotorični razvoj v prvih šestih mesecih ali upočasnjen od rojstva; 

3. normalen obseg glave ob rojstvu; 

4. upočasnjena rast glave po rojstvu; 

5. izguba pridobljene spretnosti rok v starosti med šestimi meseci ter drugim letom in pol; 

6. stereotipni gibi rok (mencanje, stiskanje, ploskanje, kretnje proti ustom); 

7. upad socialnih veščin, otežena komunikacija, izguba govora (nebesedne, besedne), 

zaostanek v kognitivnem razvoju; 

8. poslabšanje ali odsotnost gibanja rok (Hunter, 2007). 

 

 

 

 

 

4Obdobje od oploditve do rojstva. 

5Obdobje od zadnjega tromesečja nosečnosti do sedmega zaključenega dneva po rojstvu (Pajntar in Novak-Antolič, 2004). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Korun Alenka, diplomsko delo 

 
 

19 
 

PODPORNI KRITERIJI: 

1. motnje dihanja v budnem stanju; 

2. bruksizem
6
; 

3. spremenjen ritem spanja; 

4. spremenjen mišični tonus, nato atrofije
7
 in distonija

8
; 

5. hladne, modrikasto obarvane dlani in stopala; 

6. napredujoča skolioza/kifoza
9
; 

7. zastoj rasti; 

8. majhna in drobna stopala in dlani. 

IZKLJUČITVENI KRITERIJI: 

1. znaki bolezni kopičenja; 

2. retinopatija
10

, atrofija vidnih živcev ali katarakta
11

; 

3. perinatalna ali postnatalna poškodba možganov; 

4. presnovno ali druga napredujoča nevrološka bolezen; 

5. pridobljena nevrološka motnja zaradi okužbe ali poškodbe možganov (Hunter, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6«Nehotno krčenje mišic spodnje čeljusti, ki povzroči škrtanje z zobmi…« (Brejc, 2009, str. 36). 

7«Propad ali izraba organa, telesne zgradbe ali njenega dela…« (Brejc, 2009, str. 29). 

8«Bolezensko spremenjen tonus mišic ali vegetativnega živčevja (Slovenski medicinski slovar, 2007, str. 223). 

9«Neobičajna oziroma nenormalna hrbtna (posteriorna) ukrivljenost hrbtenice« (Brejc, 2009, str. 104). 

10«Vsaka nevnetna bolezen mrežnice« (Slovenski medicinski slovar, 2007, str. 876). 

11«Motnost očesne leče« (Slovenski medicinski slovar, 2007, str. 470). 
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1.3.6 Faze Rettovega sindroma 

 

Razvoj Rettovega sindroma razdelimo v štiri faze. Faze ne potekajo nujno pri vseh enako, pri 

posameznikih se razlikujejo hitrost pojava simptomov in njihova moč. Pri vseh deklicah se 

prvi dve fazi razvijata podobno, kasnejši razvoj pa je odvisen od posameznika. Nekatere 

deklice ostanejo do konca življenja v tretji fazi, saj se pri njih četrta faza ne razvije (Hunter, 

2007; Josipović, 2004). 

 

1. Faza 

Začne se pri starosti od 6 do 18 mesecev. Simptomi so v tej fazi še nejasni in jih zato večkrat 

spregledamo. 

Opazna je rahla upočasnitev v razvoju, otrok določene veščine razvije kasneje. Razvoj se 

potem še upočasni ter se nekaj mesecev zdi, da stagnira. Lahko pride do: 

*kasnejšega sedenja, plazenja ali postavljanja na noge; 

*slabšega očesnega stika; 

*slabšega zanimanja za igrače; 

*pomanjkanja pozornosti; 

*manjše aktivnost, zdi se da jih svet okoli njih ne zanima; 

*pri nekaterih izrazito močnega odziva na določene zvoke ali prizore; 

*nespecifičnega mahanja z rokami; 

*upočasnitve rasti glave (zelo neopazno). 

Deklice v tej fazi pogosto označijo za mirne in tihe dojenčke. Ta faza traja večinoma nekaj 

mesecev, v nekaterih primerih več kot eno leto (Hunter, 2007). 

 

2. Faza 

Začne se med 1. in 4. letom starosti. Opazi se splošen zaostanek v razvoju ter zaostanek in 

izguba pridobljenih spretnosti (spretnosti prstov, rok in govora). To je obdobje hitrega 

poslabšanja. 

Pojavijo se: 

*tipične, konstantne kretnje rok (ploskanje, ožemanje rok, mencanje rok, kretnje proti ustom, 

  vitje rok). Pojavljajo se v budnem stanju, v spanju niso prisotne; 

*nepravilno dihanje (zadrževanje sape, hiperventilacija, pihanje, izpihovanje zraka, 

  pljuvanje). Med spanjem je dihanje normalno; 

*izguba družabnosti in sporazumevanja, pomanjkanje samoiniciative in domišljije pri igri; 
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*razdražljivost; 

*tresenje (ob razburjenju); 

*moten spanec (glasen smeh ali jok sredi noči); 

*nestabilna hoja, težave pri izvajanju motoričnih gibov; 

*nekoordinirani in sunkoviti gibi; 

*škripanje z zobmi; 

*nadaljuje se upočasnjena rast glave. 

Ta faza traja od nekaj tednov do nekaj mesecev (Prav tam). 

 

3. Faza 

Začne se med 2. in 10. letom starosti. 

To je obdobje stabilnosti. Zanj je značilno: 

*izrazitejša apraksija
12

; 

*izrazitejše motorične težave ter skolioza; 

*izrazitejši epileptični napadi; 

*zmanjšana jokavost; 

*zmanjšana razdražljivost; 

*dober očesni kontakt; 

*večje zanimanje za okolico; 

*izboljšana sposobnost sporazumevanja; 

*izboljšana pozornost. 

Značilna je okrepitev motoričnih težav, apraksije in skolioze. 

Ta faza traja več let, pri mnogih deklicah vse življenje (Prav tam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 »nezmožnost, da bi kljub ohranjenemu mišičju opravili smotrne gibe; zaradi motenj v osrednjem živčevju« 

(Leksikoni Cankarjeve založbe, 1983, str.23) 
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4. Faza 

Začne se po 10. letu starosti. 

Razdeli se v fazo 4-A in 4-B. V 4-A uvrščamo dekleta, ki so izgubile sposobnost hoje, v 4-B 

pa dekleta, ki nikoli niso bile sposobne hoditi. Togost in šibkost mišic, skolioza ter 

spastičnost
13

 povzročijo izgubo gibalnih spretnosti.  

V tej fazi se najbolj opazi: 

*izboljšava očesnega stika; 

*izboljšava čustvenega stika; 

*trenutne kognitivne sposobnosti in komunikacija se ne slabšajo; 

*ročne spretnosti se ne slabšajo, možno je zmanjšanje pogostosti in intenzivnosti kretenj; 

*otečenost in modrikavost stopal, ki so zaradi slabe prekrvavitve mrzla na dotik (Prav tam). 

 

1.3.7 Netipične oblike Rettovega sindroma 

 

Pri približno dvajsetih odstotkih otrok govorimo o netipični obliki Rettovega sindroma, saj ne 

izpolnjujejo vseh kriterijev za tipično obliko RS, pri večini od njih pa je prisotna mutacija 

MECP2 (Hunter, 2007). 

 

Vrste netipičnega Rettovega sindroma so: 

1. kongenitalni Rettov sindrom (s pričetkom ob rojstvu)  ni zgodnjega normalnega razvoja, 

upočasnjen razvoj se opazi že kmalu po rojstvu. Do napadov prihaja pred obdobjem 

regresije; 

2. Rettov sindrom s kasnejšim začetkom  prvi znaki se pojavijo kasneje kot običajno, lahko 

šele pri starosti treh ali štirih let; 

3. Rettov sindrom z ohranjeno spretnostjo govora in rok  pri starosti treh ali štirih let se 

začnejo kazati simptomi, ki so milejši in nepopolni; 

4. moški Rettov sindrom (Prav tam). 

 

 

 

 

 

13 «Stanje nehotene mišične skrčenosti, ki je posledica tovrstnih krčev ali spazmov« (Brejc, 2009, str. 205). 
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DIAGNOSTIČNI KRITERIJI ZA NETIPIČNO OBLIKO RETTOVEGA SINDROMA 

 

Prisotni morajo biti vsaj 3 od 6 glavnih kriterijev ter vsaj 5 od 11 dopolnilnih kriterijev. 

GLAVNI KRITERIJI: 

»1. odsotnost ali upad spretnosti rok; 

2. izguba ali upad čebljanja; 

3. monoton vzorec ali stereotipni gibi rok; 

4. upad ali izguba komunikacije; 

5. zastoj rasti glave od prvega leta dalje; 

6. značilen potek: fazi regresije sledi izboljševanje komunikacije s počasnim slabšanjem 

gibanja« (Krajnc, 2004, str. 207). 

 

DOPOLNILNI KRITERIJI: 

1. nepravilno dihanje; 

2. požiranje zraka; 

3. škripanje z zobmi; 

4. dispraksija
14

 hoje;  

5. skolioza ali kifoza; 

6. nevrološke spremembe na spodnjih okončinah; 

7. majhna, modrikasta in hladna stopala; 

8. motnje spanja; 

9 .slabše odzivanje na bolečino; 

10. hitro menjavanje razpoloženja (smeh/jok) (Krajnc, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

14«Okvara sposobnosti izvajanja hotnih gibov, ki  ni posledica poškodbe čutilnih ali gibalnih funkcij« (Brejc, 2009, str. 55).  
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1.3.8 Vid pri osebah z Rettovim sindromom 

 

Večina deklic z Rettovim sindromom ima normalno razvit vid. V starosti od 6 do 18 mesecev 

vzpostavljajo slabši očesni kontakt, a se ta kasneje, med 2. in 4. letom starosti, izboljša.  

Dekleta, pri katerih se pojavi kratkovidnost ali daljnovidnost, nosijo očala. Lahko se pojavi 

tudi škiljenje, ki ga popravijo z operacijo. 

Nekaj značilnosti gledanja pri deklicah z Rettovim sindromom: 

 namesto da bi gledale naravnost, včasih pogledujejo s kotičkom očesa ali pa pogledajo 

postrani; 

 ko z očmi zaznajo novo ali neznano stvar, jo najprej pogledajo na hitro, nato pogledajo 

stran ter stvar spet večkrat na hitro pogledajo. Šele nato se jim pogled ustavi na 

predmetu, ki ga začnejo natančneje opazovati tudi tako, da se s telesom nagnejo proti 

predmetu in si ga ogledujejo; 

 včasih predmetu sledijo le s kratkimi in sunkovitimi premiki očmi, kdaj drugič pa z 

očmi sledijo predmetu brez težav; 

 ko se želijo predmeta dotakniti ali ga prijeti, ga najprej pogledajo, nato pogledajo stran 

in šele nato z roko sežejo proti predmetu; 

 starši pogosto njihov vid opišejo kot »ali – ali«. Ko je en predmet blizu in drugi daleč, 

z očmi hitro preklapljajo med njima, ne da bi zaznale kaj je vmes; 

 z zanimanjem opazujejo kombinacije luči in gibanja (sveče, bleščice); 

 pozornost jim hitreje pritegnejo predmeti, ki kontrastno izstopajo iz ozadja; 

 zelo jih pritegnejo oči (pri ljudeh, igračah, lutkah), izrazito gledajo človeka v predel 

oči; 

 na vizualne podobe se lahko osredotočijo za dlje časa; 

 spremenjeno (nerealno) zaznavajo globino (Hunter, 2007). 

 

1.3.9 Komunikacija oseb z Rettovim sindromom 

 

Deklice z Rettovim sindromom komunicirajo z okolico na različne načine, odvisno od 

kognitivne razvitosti, razvitosti (ohranjenosti) besedne komunikacije ter zmožnosti nadzora 

gibanja rok. Glede na to uporabljajo različne vrste komunikacije (Hunter, 2007). 
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GOVOR  ta je pri različnih deklicah različno ohranjen. Večina jih ne govori. Nekatere 

deklice uporabljajo nekaj besed, ki jih enkrat izgovarjajo, spet drugič ne. Lahko se tudi 

zgodi, da deklica v trenutku vznemirjenosti izgovori besedo, ki pa je nikoli več ne ponovi. 

Manjši del deklic lahko tvori tudi enostavnejše stavke. Raziskave so potrdile, da imajo 

centre za govor v možganih nepoškodovane. Govor jim torej onemogočata predvsem 

pomanjkanje motorične kontrole ter posledično težave z ustno motoriko in premalo 

ustrezno razvitih živčnih povezav. 

GOVORICO TELESA IN KRETNJE  pri komuniciranju s pomočjo kretenj je glavna ovira 

oteženo kontroliranje namenskih gibov rok. Pogosto se s telesom nagnejo proti predmetu, 

ki jih zanima in si ga ogledujejo.  

OČI IN USMERJANJE POGLEDA  s svojimi očmi nam skušajo marsikaj povedati. Imajo 

zelo izrazne oči in marsikdo, ki je bil kdaj v stiku z osebo z Rettovim sindromom, pravi, da 

so njihove oči »žive«, da z njimi govorijo. K. Hunter (2007), ustanoviteljica in predsednica 

Mednarodnega združenja za Rettov sindrom, poudarja, da moramo pozorno opazovati 

njihove oči. Z njimi nam lahko marsikaj povejo, saj deklice marsikaj razumejo. Pozorni 

smo na mežikanje, trajanje in usmerjanje pogleda, zapiranje oči za dlje časa ipd. Starši 

pogosto sledijo njihovemu pogledu, da ugotovijo, kaj želijo – s pogledom si izberejo katero 

hrano izmed več ponujenih želijo, se zazrejo v kozarec, če želijo piti ipd. 

Lahko strmijo v predmet ter hočejo tako pridobiti pozornost ali pa nam z vztrajnim 

očesnim kontaktom želijo nekaj sporočiti. Čeprav imajo deklice v začetni fazi razvoja 

slabši očesni kontakt, se ta kasneje okrepi in se z leti še poveča.  

KOMUNIKACIJO S PRIPOMOČKI  prav tako kot pri komuniciranju s kretnjami je tu 

glavna ovira apraksija. Težko uskladijo koordinacijo oči in rok, težko namensko usmerjajo 

roke, zato so v veliki večini za njih pripomočki, ki vključujejo gibanje rok, neprimerni. 

Pogosto je kar izziv najti ustrezno obliko komunikacije.  

Starši z deklicami pogosto komunicirajo s pomočjo dekličinega pogleda. Na izbiro jim 

ponudijo dve ali več predmetov ali slik, deklice pa si ponujeno izberejo s pomočjo pogleda 

– v izbrano stvar se zazrejo za dlje časa (Prav tam). 

 

Deklice z Rettovim sindromom znajo jasno pokazati, če jim je nekaj dolgočasno ali jim ni 

všeč (obrnejo glavo stran za dlje časa, vržejo ali odrinejo predmet, gledajo v drugo smer, 

odidejo stran) (Prav tam). 
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Razumejo veliko več, kot pa so zmožne pokazati. Težje mi razumemo njih kot one nas. Kljub 

motoričnim težavam, nezmožnosti uporabe namensko vodljivih kretenj in odsotnosti govora 

kažejo željo po komunikaciji z okolico. Veliko bolj so dovzetne in motivirane za sprejemanje 

informacij preko sluha kot pa za podajanje informacij preko govora. Starši in osebe, ki so 

veliko v stiku z deklicami z Rettovim sindromom, poročajo, da se jim zdi, da deklice pogosto 

razumejo stvari, navodila, pogovor. Ob pravem trenutku se nasmejijo šali ali smešnemu 

dogodku, odzovejo se z gibom telesa, v določenem kontekstu pogledajo predmet ali osebo in 

ta pogled ni le naključen. Pogosto vejo, kaj nam želijo povedati ali odgovoriti, pa svojega 

telesa ne zmorejo namensko uporabiti za primeren odziv (gib, govor) (Prav tam). 

 

Deklice morajo biti za komuniciranje predvsem motivirane. Zelo jih lahko frustrira otežena 

komunikacija, pogosto sta zanje komuniciranje ter trud, ko poskušajo obvladati svoje telo, 

tako naporna, da se nehajo truditi. Preprosto se vdajo in počakajo, postanejo odvisne od 

odločitev drugih ljudi. Vse to lahko vodi do frustracij, socialnega umika ter vedenjskih težav 

(Prav tam). 

 

Prav zaradi omenjenih stvari jim moramo dati čas, ko nam želijo nekaj sporočiti, ter pozorno 

opazovati njihov obraz in gibanje. Spodbujati moramo njihov pasivni jezik (očesni kontakt, 

izraz na obrazu, govorica telesa). S tem jim pokažemo, da razumemo, da nam želijo nekaj 

sporočiti, kar jih motivira. Njihovi odzivi postanejo bolj namerni. Tako dajemo njihovemu 

življenju smisel in ga bogatimo (Prav tam). 
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1.4 Tehnologija sledenja očesnim gibom  

 

Tehnologija sledenja očesnim gibom (ang. eye-tracking technology) sega že v 19. stoletje, ko 

je francoski zdravnik Javal začel raziskovati, kako ljudje berejo (Prelog in Škof, 2015). 

 

Sledilec očesnih gibov (ang. eye-tracker) je naprava, ki s pomočjo posebne kamere in 

programske opreme sledi pogledu ter meri in beleži, kam natančno je bil naš pogled usmerjen 

in za koliko časa (Prav tam). 

 

Sledilec očesnih gibov je povezan z računalnikom ter je nameščen ali na glavi posameznika 

ali pa v njegovi neposredni bližini (običajno na mizi). Kadar je nameščen na glavi, ima 

običajno obliko očal, ki si jih posameznik nadene in se lahko z njimi nemoteno premika. 

Sledilec očesnih gibov s pomočjo infrardeče kamere spremlja in meri kam in za koliko časa 

oseba usmerja pogled, računalnik pa podatke beleži (The process of eye tracking, b.d.). 

 

 

 

Slika 1 Naglavni sledilec očesnih gibov 

Vir: fotografija povzeta s http://www.doctordisruption.com/design/design-methods-17-

eyetracking/ 

  

http://www.doctordisruption.com/design/design-methods-17-eyetracking/
http://www.doctordisruption.com/design/design-methods-17-eyetracking/
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Slika 2 Sledilec očesnih gibov nameščen v bližini testiranca 

Vir: fotografija povzeta s http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2010/10/eye-

tracker-driver-drowsiness.html 

 

 

1.4.1 Tehnologija sledenja očesnim gibom in Rettov sindrom 

 

V svetu se ta tehnologija v povezavi z Rettovim sindromom uporablja na dva načina:  

a) v raziskovalne namene, 

b) kot orodje za nadomestno komunikacijo (Prelog in Škof, 2015). 

 

a) Sledilec očesnih gibov uporabljen v raziskovalne namene: 

Tehnologija sledenja očesnih gibov se je sprva razvila v raziskovalne namene. V zadnjem 

desetletju je bilo objavljenih tudi nekaj študij, ki so vključevale deklice z Rettovim 

sindromom (Prav tam). 

 

Primeri študij: 

 

 V raziskavo Rett Syndrome: Basic Features of Visual Processing – A Pilot Study of 

Eye-Tracking je bilo vključenih 35 deklic s klinično potrjenim Rettovim sindromom 

v starosti od 4 do 16 let. Namen raziskave je bil preveriti sposobnost izbiranja med 

vidnimi dražljaji in zanimanje za nove dražljaje. Rezultati študije so nakazali, da je 

pogled deklic namensko usmerjen in da jih novi dražljaji pritegnejo (Djukic, 

McDermott, Mavrommatis in Martin, 2012). 

 

http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2010/10/eye-tracker-driver-drowsiness.html
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2010/10/eye-tracker-driver-drowsiness.html
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 V raziskavo Social Preferences in Rett Syndrome je bilo vključenih 49 deklic s 

potrjenim Rettovim sindromom v starosti od 3 do 16 let. Rezultati študije so pokazali, 

da deklice pogled intenzivneje usmerjajo na ljudi kot na predmete, predvsem na 

obraze in še posebej na področje oči (Djukic in McDermot, 2012). 

 

 V centru za Rettov sindrom Otroške bolnišnice Montefiore (New York) so z 

raziskavo preverjali, kako namensko je usmerjen pogled 31 deklic z Rettovim 

sindromom. Njihovo sposobnost opazovanja (usmerjenost in fiksacijo pogleda) so 

primerjali s kontrolno skupino, sestavljeno iz oseb brez Rettovega sindroma. 

Rezultati so bili spodbudni, saj so pokazali, da med gledanjem deklic z Rettovim 

sindromom ter ostalimi v kontrolni skupini ni bilo pomembnejših razlik. Oboji so 

usmerjali pogled na iste objekte in so imeli podobne fiksacijske vzorce (Eye tracking 

gives Rett Syndrome patients a voice, b.d.). 

 

 V Sloveniji doslej na to temo ni bila objavljena še nobena zaključena raziskava. Od 

leta 2014 pa v Laboratoriju za kognitivno nevroznanost na Oddelku za psihologijo 

Filozofske fakultete v Ljubljani poteka raziskava v obliki študij primerov z namenom 

raziskati značilnosti vidnega zaznavanja pri deklicah z Rettovim sindromom ter z 

namenom preverjanja, ali bi uporaba tehnologije sledilca očesnih gibov lahko tem 

deklicam pomagala pri vsakodnevnem sporazumevanju, izražanju želja in potreb ter 

pri sprejemanju preprostih odločitev. Raziskava še ni zaključena in dokončni rezultati 

še niso znani (Slana in Slana, 2014). 

 

Dosedanje raziskave torej nakazujejo, da je tehnologija sledenja očesnih gibov primeren 

pripomoček za raziskovanje vidnega zaznavanja pri deklicah z Rettovim sindromom. Zaradi 

ovir v verbalni komunikaciji in gibalnih težav je njihove kognitivne sposobnosti težko 

preveriti z uporabo ostalih standardnih metod, ki vključujejo govorni jezik in/ali uporabo rok. 

Prav tako je težko spremljati uspešnost učnih postopkov ter ugotavljati njihove želje in 

potrebe (Prav tam). 
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b) Sledilec očesnih gibov kot orodje za nadomestno komunikacijo 

Tehnologija sledenja očesnim gibom se danes uporablja kot pripomoček pri sporazumevanju 

za ljudi, ki imajo težave pri izražanju z govorom ali rokami. Tako v svetu kot v Sloveniji je 

uporaba nadomestne komunikacije s pomočjo sledilca očesnih gibov pri deklicah z Rettovim 

sindromom šele v fazi preizkušanja. A se ravno zaradi specifičnih značilnosti motnje zdi 

uporaba takšne vrste nadomestne komunikacije obetavna (Prelog in Škof, 2015). 

 

Starši in strokovnjaki pogosto navajajo, da so deklice z Rettovim sindromom sposobne 

izbirati med dvema ponujenima možnostma s pomočjo intenzivnega in vztrajnega pogleda 

(Hunter, 2007). 

 

V svetu je znan primer uspešne uporabe tehnologije sledenja očesnih gibov pri deklici Vivien. 

Vivien ima Rettov sindrom in zaradi oteženega nadzora gibov rok zanjo kartice s simboli kot 

način komunikacije niso bile primerne. Pri starosti treh let in pol je začela uporabljati 

računalnik na dotik. Z njegovo pomočjo je uspešno začela komunicirati z okolico, sporočala 

je želje glede hrane, igre ipd. Hitro je napredovala, a je zaradi izgube motoričnih sposobnosti 

njen način komunikacije kmalu postal vir frustracij, saj je prepogosto pritiskala napačne 

simbole. Njen asistent je nato odkril nov način sporazumevanja, pri katerem je Vivien 

upravljala ekran s svojim pogledom. Takšnega sporazumevanja se je hitro navadila, zopet je 

lahko izražala svoje potrebe, posledično pa se ji je izboljšala kvaliteta življenja (A 

communication breakthrough for Vivien with Rett syndrome, b.d.). 
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2. PREDMET IN PROBLEM 

 

V diplomskem delu želimo preučiti problem deklice z Rettovim sindromom, ki oteženo 

komunicira z okolico. Pri deklici verbalni govor ni razvit, zaradi izrazito stereotipnih in težko 

nadzorovanih gibov rok pa je otežena tudi komunikacija s pomočjo rok.  

 

Zato želimo s tehnologijo sledenja očesnih gibov preveriti, ali deklica namensko usmerja 

pogled v neko smer. Njena mama in osebe, ki smo v stiku z deklico namreč predvidevamo, da 

nam želi deklica pogosto s svojim pogledom nekaj povedati oziroma pokazati.  

 

3. CILJ RAZISKAVE 

 

Cilj diplomskega dela je z znanstveno raziskovalno metodo sledenja očesnih gibov preveriti, 

ali bi lahko deklica za komuniciranje z okoljem uporabljala nadomestno komunikacijo, ki bi 

temeljila na usmerjanju pogleda. 

 

4. HIPOTEZE 

 

Glede na problem in cilj predvidevamo, da lahko deklica izmed dveh ponujenih stvari, s 

pogledom izbere eno. 

 

Oblikovali smo dve hipotezi: 

 

H1: Deklica izmed dveh enakih slik na računalniškem zaslonu, ki se med seboj ločita le po 

barvi, s pogledom izbere tisto sliko, ki je rdeče barve. 

 

H2: Deklica izmed dveh fotografij jedi na računalniškem zaslonu s pogledom izbere tisto 

fotografijo, na kateri je jed, ki jo ima rajši. 
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5. METODE DELA 

 

Empirični del diplomskega dela je bil izveden s pomočjo kvantitativnega raziskovanja. 

 

5.1 Vzorec 

 

Preizkus je bil opravljen z deklico s klinično potrjenim Rettovim sindromom. Deklica ne 

komunicira verbalno, ima gibalne težave in pogoste nehotne gibe rok. Ob testiranju je bila 

stara 13 let. 

Za sodelovanje v raziskavi smo pridobili soglasje staršev. Deklici je zagotovljena anonimnost 

v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

5.2 Spremenljivke 

 

 Neodvisne spremenljivke so prikazane slike na zaslonu. 

 

 Odvisne spremenljivke so časi gledanja določene slike ali fotografije na zaslonu. 

 

5.3 Organizacija meritev 

 

Raziskovalni del je potekal v okviru širše študije z naslovom Ali lahko deklice z Rettovim 

sindromom komunicirajo z očmi, ki pod vodstvom raziskovalke Anke Slana, mag. kog. zn., 

poteka na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Namen celotne raziskave je zbrati podatke o procesiranju vidnih zaznav pri dekletih z 

Rettovim sindromom. Raziskovalna metoda vključuje zbiranje podatkov s pomočjo 

tehnologije sledilca očesnih gibov. Ker gre za otroke s posebnimi potrebami, se vsaka 

konkretna izvedba individualno prilagodi posamezni deklici. 

 

Znotraj zgoraj opisane širše študije smo avtorji diplomskega dela na podlagi hipotez poiskali 

in obdelali potrebno vizualno gradivo ter samostojno oblikovali test vidnega zaznavanja.  
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Preizkus je potekal v manjši raziskovalni sobi na Filozofski fakulteti. Soba je opremljena z 

mizo, stolom, računalniškim ekranom, sledilcem očesnih gibov z infrardečo kamero in 

naslonjalom za glavo.  

 

 

Slika 3 Primer raziskovalne sobe 

Vir: fotografija povzeta s http://www.education.ualberta.ca:82/en/Research/RISE.aspx 

 

Deklica je sedela za mizo, uporabljala je naslonjalo za glavo, saj je bila glava tako bolj mirna, 

pridobljeni podatki pa so bili natančnejši. 

 

Pri tehnični izvedbi (nameščanje in nastavitve tehnologije sledilca očesnih gibov ter snemanje 

rezultatov) nam je pomagal raziskovalni tim, ki sodeluje pri širši študiji.  

 

Med izvajanjem naloge se je s pomočjo infrardeče kamere spremljalo gibanje dekličinih oči, 

računalniški program pa je beležil položaj dekličinega pogleda ter meril čas ter intenzivnost 

usmerjanja pogleda. 

 

 

Slika 4 Primer testiranja s tehnologijo sledenja očesnih gibov 

Vir: fotografija povzeta s https://www.sacklerinstitute.org/cornell/about_the_institute/tour/  

http://www.education.ualberta.ca:82/en/Research/RISE.aspx
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Testiranje s sledilcem očesnih gibov je varno za testiranca, oprema je ustrezno prilagojena in 

preverjena za delo z ljudmi. Deklico smo ves čas skrbno opazovali, prisotni sta bili tudi 

strokovni delavki, ki jo dobro poznata. 

 

Ker je bila testirana oseba deklica s posebnimi potrebami, smo ji testiranje popolnoma 

individualno prilagodili. Med testiranjem smo se prilagajali njeni koncentraciji, po potrebi 

smo ji med testiranjem omogočali odmore. Čas testiranja in število ponovitev smo prilagodili 

njenim sposobnostim in koncentraciji.  

 

Preizkus je potekal tako, da je deklica sodelovala v računalniško vodeni preizkušnji vidnega 

zaznavanja. Preizkus je bil razdeljen na dve nalogi vidnega zaznavanja; v eni nalogi (naloga 

HRANA) je opazovala fotografije različnih jedi, v drugi nalogi (naloga BARVE) je opazovala 

slike predmetov, ki so bili različno obarvani. Deklici sta se na zaslonu za 5 sekund prikazali 

hkrati po dve fotografiji ali sliki, ki ju je opazovala. Po 5 sekundah sta se prikazali novi dve 

fotografiji ali sliki. Računalniški program je meril in beležil, katero od dveh prikazanih 

objektov na zaslonu je gledala koliko časa. Vsi opazovani predmeti so bili prikazani izolirano 

in na beli podlagi. Položaj vizualnega gradiva na zaslonu se je menjeval horizontalno (levo-

desno). 

 

Naloga BARVE 

Glede na oblikovane hipoteze smo izbrali štiri različne slike, na katerih je samostojno na beli 

podlagi prikazan en predmet: avtomobil, balon, čepica, knjiga. Vsi predmeti so se pojavljali v 

štirih različnih barvah: rdeča, modra, rumena, zelena. Deklici sta se med testiranjem 

šestnajstkrat (N=16) na zaslonu prikazali hkrati po dve sliki istega predmeta v različnih 

barvah. Ena slika v paru je bila vedno rdeče barve. 

 

Naloga HRANA 

Glede na oblikovane hipoteze smo izbrali fotografije jedi, ki jih deklica pozna in jih pogosto 

uživa. Jedi smo razdelili na tiste, za katere predvidevamo, da jih uživa raje kot ostale. Jedi, ki 

jih ima raje smo pri testiranju poimenovali  priljubljene, ostale jedi pa smo poimenovali 

nepriljubljene. 
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Med priljubljene jedi smo uvrstili jogurt, čokoladne kroglice, lešnikov namaz (Nutella), 

čokoladni bombon in mandarino. Med nepriljubljene jedi smo uvrstili kruh, špagete, pokovko, 

juho in solato. Deklici sta se med testiranjem štirinajstkrat (N=14) na zaslonu prikazali po dve 

fotografiji jedi hkrati – ena priljubljena in ena nepriljubljena.  

Hrana je bila skrbno izbrana na podlagi poznavanja deklice in njenega okusa, ter pogovora z 

osebami, ki so dnevno v stiku z deklico ter ji pomagajo pri hranjenju (mama, varuhi in 

strokovni delavci v šoli). 

 

Izvedba vsake naloge je trajala približno 510 minut, pred vsakim začetkom pa je bil 

opravljen še postopek kalibracije opreme. 

 

5.4 Metode obdelave podatkov 

 

Satistična enota je meritev (16 oz. 14). 

 

Pridobljene podatke smo kvantitativno analizirali z namenom ugotoviti, ali je deklica večkrat 

in dlje časa usmerjala pogled na slike s priljubljeno barvo in hrano (raziskovalne hipoteze). 

Verjetnost, ali je bila usmerjenost pogleda naključna, pa smo s pomočjo računalniškega 

programa IBM SPSS Statistics izračunali s t-testom za dva odvisna vzorca. 

 

Pogoje za uporabo t-testa za dva odvisna vzorca smo preverili s Kolmogorov-Smirnov testom 

za ugotavljanje normalne porazdelitve spremenljivk. 

 

Pri statističnem sklepanju in preverjanju hipotez smo upoštevali 5-odstotno stopnjo tveganja  

(p ≤ 0,05). 

 

Rezultate smo prikazali v tabelah in grafih.  

 

Za nazornejšo predstavitev intenzivnosti in usmerjenosti pogleda smo uporabili posebno 

obliko grafične predstavitve, ki se pogosto uporablja pri raziskovanju s pomočjo sledilca 

očesnih gibov, tako imenovane toplotne zemljevide (ang. heath maps). Toplotni zemljevidi s 

pomočjo barv prikažejo, kam in koliko časa je oseba usmerjala pogled. Za prikaz so 

uporabljene barve: rdeča, oranžna, rumena in zelena. Področje, kamor je oseba intenzivneje in 
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dlje časa usmerjala pogled, je obarvano rdeče, področje, kamor je pogled usmerjala manj časa, 

je obarvano zeleno. Rumena in oranžna barva prikazujeta vmesni čas in intenzivnost. Vsak 

zemljevid ima na desni strani legendo, ki v milisekundah (ms) prikazuje, koliko časa je oseba 

morala opazovati področje, da se je to obarvalo z določeno barvo.  
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6. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Rezultate testiranja smo glede na zastavljene raziskovalne cilje in hipoteze razdelili na dve 

podpoglavji: 

 naloga BARVE 

 naloga HRANA 

 

6.1 Naloga BARVE 
 

Tabela 1: Opisna statistika za nalogo barve 

 
Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 

 ČAS RDEČA 1367,375 1062,5324 

ČAS OSTALO 1554,125 996,4453 

 

Iz tabele je razvidno, da je deklica v povprečju nekoliko dlje časa opazovala predmete, ki niso 

bili obarvani rdeče. Predmete rdeče barve je opazovala 1,4 sekunde, predmete ostalih barv pa 

je opazovala 1,6 sekunde. Aritmetična sredina časov je prikazana v grafu 1. 

 

Graf 1: Prikaz povprečnega časa opazovanja predmetov rdeče barve in predmetov ostalih 

barv 
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PRIKAZ REZULTATOV S TOPLOTNIMI ZEMLJEVIDI 

 

 Pari slik, kjer je deklica dlje časa usmerjala pogled na predmete rdeče barve; 
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 pari slik, kjer je deklica dlje časa usmerjala pogled na predmete ostalih barv. 
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6.2 Naloga HRANA 
 

Tabela 2: Opisna statistika za nalogo hrana 

 
Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 

 ČAS PRILJUBLJENA 2164,000 1386,0205 

ČAS NEPRILJUBLJENA 1044,714 773,3906 

 

Iz tabele je razvidno, da je deklica v povprečju dlje časa opazovala priljubljeno hrano kot 

nepriljubljeno. Priljubljeno hrano je opazovala 2,2 sekunde, nepriljubljeno hrano je opazovala 

1,0 sekunde. Aritmetična sredina časov je prikazana v grafu 2. 

 

 

 

Graf 2: Prikaz povprečnega časa opazovanja priljubljene in nepriljubljene hrane 
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PRIKAZ REZULTATOV S TOPLOTNIMI ZEMLJEVIDI 

 

 Pari slik, kjer je deklica dlje časa usmerjala pogled na priljubljeno hrano; 
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 pari slik, kjer je deklica dlje časa usmerjala pogled na nepriljubljeno hrano. 
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6.3 Preverjanje hipotez 

 

6.3.1 Hipoteza 1 

 

H1: Deklica izmed dveh enakih slik na računalniškem zaslonu, ki se med seboj ločita le po 

barvi, s pogledom izbere tisto sliko, ki je rdeče barve. 

 

Rezultati preverjanja hipoteze 1 

 

Za preverjanje hipoteze 1 smo uporabili podatke iz tabele 1 ter izračunali t-test za dva odvisna 

vzorca. 

 

Tabela 3: Rezultati t-testa za barve 

 t Dvostranski test 

 ČAS RDEČA – ČAS OSTALO 0,432 0,672 

 

Enostranski test 

0,672:2 = 0,336 

 

Iz tabele 3 razberemo: 

 da je vrednost t-testa 0,432  

 da je stopnja značilnosti pri dvostranskem testu 0,672 

 

Za preverjanje hipoteze smo upoštevali vrednost enostranskega testa in vrednosti aritmetičnih 

sredin iz tabele 1. Rezultat enostranskega testa je večji od statističnega tveganja (p ˃ 0,05), 

zato ni statistično pomemben. Iz aritmetične sredine je razvidno, da je deklica dlje časa 

gledala predmete, ki niso bili v rdeči barvi. 

 

Na podlagi rezultatov t-testa in aritmetične sredine zavrnemo hipotezo 1. 
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6.3.2 Hipoteza 2 

 

H2: Deklica izmed dveh fotografij jedi na računalniškem zaslonu s pogledom izbere tisto 

fotografijo, na kateri je jed, ki jo ima rajši. 

 

Rezultati preverjanja hipoteze 2 

 

Za preverjanje hipoteze 2 smo uporabili podatke iz tabele 2 ter izračunali t-test za dva odvisna 

vzorca. 

 

Tabela 4: Rezultati t-testa za hrano 

 t Dvostranski test 

 ČAS PRILJUBLJENA – ČAS 

NEPRILJUBLJENA 
2,537 0,025 

 

Enostranski test 

0,025:2 = 0,013 

 

Iz tabele 4 razberemo: 

 da je vrednost t-testa 2,537  

 da je stopnja značilnosti pri dvostranskem testu 0,025 

 

Za preverjanje hipoteze smo upoštevali vrednost enostranskega testa in vrednosti aritmetičnih 

sredin iz tabele 2. Rezultat enostranskega testa je manjši od statističnega tveganja (p ˂ 0,05), 

zato je statistično pomemben. Iz aritmetične sredine je razvidno, da je deklica dlje časa 

gledala priljubljeno hrano. 

 

Na podlagi rezultatov t-testa in aritmetične sredine potrdimo hipotezo 2. 
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7. RAZPRAVA  

 

Na podlagi rezultatov testiranj smo lahko potrdili hipotezo, ki pravi, da deklica izmed dveh 

fotografij jedi na računalniškem zaslonu s pogledom izbere tisto fotografijo, na kateri je jed, 

ki jo ima rajši. Hipotezo, ki pravi, da deklica izmed dveh enakih slik na računalniškem 

zaslonu, ki se med seboj ločita le po barvi, s pogledom izbere tisto sliko, ki je rdeče barve, pa 

smo, glede na rezultate, ovrgli.  

 

Hipoteze so bile oblikovane na podlagi osebnega poznavanja testirane deklice ter 

vsakodnevnega stika z njo. Ker deklica ne govori ter tudi neverbalno zelo težko izraža svoje 

občutke in želje, smo na podlagi naših predvidevanj predpostavili, katero hrano ima rajši in 

katera barva ji je ljubša. Izbiranje priljubljene hrane je bilo nekoliko lažje, saj lahko osebe, ki 

deklici pomagamo pri hranjenju, objektivno opazimo, katero hrano običajno poje hitro, brez 

obotavljanja ter na videz z užitkom in katero hrano pogosto zavrača in je ne želi jesti. Prav 

tako deklica v hrano, ki jo ima na videz rajši, intenzivneje usmerja pogled in se ob tem 

nasmiha.  

 

Izbiro priljubljene barve smo avtorji diplomskega dela prav tako oblikovali na podlagi 

osebnega poznavanja deklice. Pri različnih aktivnostih (oblačenje, igra, opazovanje različnih 

predmetov) se nam je dozdevalo, da deklica običajno dlje časa zadrži pogled na predmetu, ki 

je rdeče barve, ter se ob tem pogosteje nasmehne. Tako smo predvidevali, da ji je rdeča barva 

ljubša od ostalih barv. 

 

Rezultati testiranj so pokazali, da je deklica res dlje časa usmerjala pogled v priljubljeno 

hrano, pri barvah pa je nekoliko dlje časa usmerjala pogled v predmete, ki niso bili rdeče 

barve. Kot že omenjeno, sta bili priljubljena hrana in barva izbrani na podlagi opazovanja 

deklice in naših domnev. Pri izbiri priljubljene hrane smo lahko precej objektivno trdili, da 

ima deklica nekatero hrano raje kot drugo, pri izbiri barve pa nismo mogli biti tako prepričani. 

Izbira rdeče barve kot priljubljene je temeljila na bolj subjektivnih domnevah avtorjev 

diplomskega dela. Verjetno smo si dekličino opazovanje rdečih predmetov in nasmihanje ob 

njih napačno interpretirali. 

 

Potrditev druge in zavrnitev prve hipoteze lahko razložimo tudi z motivacijskega vidika.  
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Avtorji strokovne literature o Rettovem sindromu so si enotni, da je pri teh deklicah za 

sodelovanje ključna motivacija. Če so deklice motivirane za neko stvar ter če jim je trenutno 

dogajanje všeč, potem se bodo trudile sodelovati. V nasprotnem primeru očitno pokažejo, da 

jih zadeva ne zanima – odidejo stran, odrinejo predmet, obrnejo glavo (Hunter, 2007; 

Josipović, 2007). 

 

Dopuščamo možnost, da so bile pri testiranju fotografije priljubljene hrane deklici bolj 

zanimive kot pa slike barvnih predmetov. 

 

Na podlagi testiranja lahko pritrdimo tudi nekaterim dejstvom iz literature glede značilnega 

gledanja deklic z Rettovim sindromom. S pomočjo kamere, ki je sledila gibanju oči testirane 

deklice, smo lahko opazili, da so deklico prikazani predmeti na ekranu zelo pritegnili, saj so 

kontrastno izstopali iz ozadja. Prav tako smo opazili, da je pri nekaterih prikazanih slikah oči 

hitro premikala od enega do drugega predmeta (preklapljanje z očmi) in na koncu pogled 

fiksirala na izbranem predmetu.  

 

Deklice z Rettovim sindromom se na vizualne podobe lahko osredotočijo za dlje časa 

(Hunter, 2007). 

 

Za deklice z Rettovim sindromom je značilno, da se na dogajanje najbolje odzovejo, kadar 

delujejo instinktivno. Najbolje odreagirajo takrat, ko uporabljajo le en senzorni kanal. Če jim 

pred dogajanjem podamo verbalna navodila, naj najprej pomislijo in nato storijo neko stvar, 

obstaja velika verjetnost, da tega ne bodo zmožne narediti, saj bodo preobremenjene z 

razmišljanjem, kako se odzvati (Josipović, 2006). 

 

Pri testiranju se je izkazalo za pravilno, da je bila deklica izpostavljena le vizualnim 

dražljajem ter da ji pred testiranjem niso bila podana nobena navodila. Tako je reagirala zgolj 

instinktivno. Prav tako jo je testiranje zelo pritegnilo, saj je temeljilo le na prikazanih 

vizualnih, kontrastnih podobah. Pozitivno nas je presenetila z dolgotrajno koncentracijo, ves 

čas testiranja je namreč zbrano gledala v zaslon.  
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8. SKLEP  

 

Kljub maloštevilni (zlasti slovenski) literaturi o Rettovem sindromu je v teoretičnem delu 

sindrom podrobno opisan in ponudi vpogled v težave deklic z Rettovim sindromom, 

predvsem na področju komunikacije. Glede na to problematiko so bila zastavljena 

raziskovalna vprašanja in problem. Pridobljeni rezultati so delno izpolnili pričakovanja. 

 

Rezultati testiranja nakazujejo na morebitno ustreznost tovrstne komunikacije za deklico. Po 

koncu testiranja smo lahko optimistični saj rezultati kažejo trend namenskega usmerjanja 

pogleda (pri hrani) in delno potrjujejo naše dosedanje domneve, da nam želi deklica s svojim 

pogledom pogosto nekaj sporočiti. A opozarjamo, da bi za dokončno odločitev o ustreznosti 

in izbiri tovrstne komunikacije za deklico morali opraviti še nekaj podobnih testiranj, s 

katerimi bi dobili trdnejšo potrditev o (ne)namenskem usmerjanju dekličinega pogleda. 

 

Testiranje je bilo izvedeno brez težav, izkazalo se je, da je bilo število prikazov na zaslonu 

pravilno izbrano, saj je deklica skozi celotno testiranje lepo sodelovala in je bilo opaziti, da ji 

je bilo dogajanje všeč. Pri morebitnem daljšem ali ponovljenem testiranju bi se lahko zgodilo, 

da deklica pri le-tem ne bi hotela več sodelovati zaradi krajše koncentracije in nezmožnosti 

sledenja testiranju ali zaradi morebitnega dolgočasja. 

 

Ker je raziskav na področju zaznavanja in usmerjanja pogleda deklic z Rettovim sindromom v 

svetu zelo malo, v Sloveniji pa je javnosti znana le ena tovrstna raziskava, bi bilo smotrno tej 

problematiki tudi v prihodnje nameniti pozornost. Maloštevilne dosedanje raziskave namreč 

nakazujejo, da je tehnologija sledenja očesnih gibov primeren pripomoček za raziskovanje 

vidnega zaznavanja pri deklicah z Rettovim sindromom. 
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