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Vážení příznivci časopisu Česká oční optika, 
do nového roku Vám přejeme mnoho dobra, radosti, úspěchů a hlavně 
odvahy zkoušet nové věci. 

Nechť je Vám inspirací třeba náš časopis – připravujeme jej pro Vás již  
10 let, tak jsme si dodali odvahy a převlékli jej do nového grafického kabátu. 
Snad se Vám bude líbit.

Ať se Vám daří v práci i v soukromí.
Vaše redakce
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Blížící se konec roku
nás přivádí k zamyšlení...

K zamyšlení nad tím, co nového nám 

přinesl. Prodlužování lidského věku je 

spojeno i s vyšším výskytem poruch vidění. 

V korekci refrakčních vad bylo dosaženo 

velkých úspěchů. Při konzervativních po-

stupech byly s úspěchem aplikovány nové 

typy korekčních čoček monofokálních 

i vícefokálních brýlových i kontaktních. 

Úspěchů bylo dosaženo i v radikálních 

postupech při aplikaci nitroočních čoček 

fakických i afakických, monofokálních, 

vícefokálních a multifokálních. Velké 

popularity se dočkala i laserová korekce 

refrakčních vad i presbyopie, zvláště 

po zavedení wavefrontové technologie 

a femtosecondového laseru. Velmi slibné 

jsou výsledky intrastrombální ablace fem-

tosecondovým laserem.

S velkými nadějemi jsou očekávány 

výsledky nové léčebné metody „chemosur-

gery“, určené k léčení nitroočního melano-

blastomu. Intraarteriální infuze cytostatika 

do oftalmické artérie slibuje nejen záchranu 

života, ale i zachování oka a vidění.

Do nového roku přeji nám všem mno-

ho úspěchů a hlavně zdraví a také mnoho 

dalších, tak prospěšných zpráv.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
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25. 9. 1644  Aarhus
19. 9. 1710  Kodaň

Römer

Od samého vzniku člověka věděl 

každý ze zkušenosti, že rychlost 

zvuku je menší než rychlost 

světla – vždyť teprve po blesku následuje 

hrom a totéž zjišťujeme např. při pozoro-

vání úderu sekyry či kladiva z dálky. 

Jak velká je však rychlost světla, netušil 

nikdo, ač úsilí vynaložené na řešení této 

základní otázky optiky bylo velké a doba 

nesmírná. Antičtí filozofové téměř bez 

výjimky prohlašovali, že se světlo šíří oka-

mžitě, tj. nekonečnou rychlostí, což bylo 

ještě zafixováno tím, že se k tomuto názoru 

přiklonil sám Aristoteles (384–322); onou 

výjimkou ve starověku byl Empedokles 

(490–430) a ve středověku islámští učenci 

Avicena (980–1037) a Alhazen (965–1038). 

V renesanční Evropě se jako první marně 

snažil změřit rychlost světla pokusem 

s lucernami na dvou vzdálených kopcích 

Galileo Galilei (1564–1642), který přesto 

stále věřil, že tato rychlost je konečná. 

Zato zakladatel vší moderní vědy a logiky 

René Descartes (1596–1650) byl z toho 

tak zmaten, že „nevěděl, kde mu hlava 

stojí“. Ve svém správném odvození zákona 

lomu světla z roku 1637 předpokládal ad 

hoc, že je tato rychlost konečná, což však 

chápal jen jako v podstatě nesprávnou 

hypotézu, neboť byl přesvědčen, že rych-

lost je „ve skutečnosti“ nekonečná! Newton 

(1643–1728) tento problém vůbec neřešil! 

Jen pro odlehčení poznamenejme, že 

Descartes nadlouho skutečně ztratil hlavu: 

když se proslavil svým spisem Rozprava 

o metodě, kde je zmíněný zákon rovněž 

uveřejněn, byl pozván mladou švédskou 

královnou Kristýnou (1626–1689), aby 

ji učil filozofii a disputoval. Jako dcera 

nejvydatnějšího bojovníka a podporo-

vatele protestantismu Gustava Adolfa 

(1594–1632) se však stala katoličkou – a její 

okolí se domnívalo, že vinu na tom má 

právě Descartes. Konzultace se děly velmi 

brzy přede dnem, učenec ve švédském 

syrovém počasí onemocněl zápalem 

plic – a snad prý i dvorní traviči „přiložili 

ruku k dílu“, takže Descartes se záhy octl 

v nenápadném stockholmském hrobě. 

Teprve asi po sto letech začali Francouzi 

lomit rukama, že mají svoji nejinteligent-

nější hlavu v cizině – a tak složitou diplo-

matickou a finančně dotovanou cestou 

dostali jeho ostatky v zaplombované rakvi 

a uložili je v pařížském muzeu na jednom 

břehu Seiny. Dovnitř rakve se však opravdu 

podívali až za bezmála dalších sto let a zjis-

tili, že právě hlava chybí... Na nápravu však 

již tentokrát nestačila pouze diplomacie, 

peníze a oficiální postup, neboť prý učené 

hlavy shromažďovala jedna sekta satanis-

tů. Museli tedy vyvinout nejrůznější tajné 

postupy, aby nakonec dostali do Paříže 

i hlavu ... a ta je dnes skutečně ve druhém 

muzeu – na druhém břehu Seiny. Snad by 

tedy velkorysý maďarský baron, dnes fran-

couzský prezident, mohl sjednat nápravu, 

pokud by se to ovšem dověděl...

Ole Christensen
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Jak je to tedy s rychlostí světla, což 

je jedna z nejzákladnějších otázek nejen 

optiky, ale i celé fyziky? Jako první na svě-

tě podal jasnou a pravdivou, byť nikoliv 

zcela přesnou odpověď teprve mladší 

Newtonův současník, dánský astronom 

a politik, jenž se podepisoval nejen tak, 

jak je uvedeno v nadpisu článku, ale také 

Olaus či Olaf Roemer i Rømer. A protože 

nikdo není doma prorokem, jeho výsle-

dek neuznali ani na pařížské hvězdárně, 

kde působil, ani v Dánsku; zato Newton 

v Anglii se svými podřízenými astronomy 

Flamsteedem (1646–1719) a Halleym 

(1656–1742) jeho koncepci i s výsledkem 

uznali – ač plného vítězství se již za života 

nedočkal; to nastalo teprve poté, kdy 

anglický duchovní Bradley (1692–1762) 

objevil aberaci světla (1726) a číselnou 

hodnotu rychlosti shodující se s „číslem 

Römerovým“. Celá záležitost však úzce 

souvisí s Römerovým životem a s přízni-

vými náhodami, jež ho potkaly – což se 

nyní pokusíme rozuzlit.

Popud k řešení problému přišel ze 

strany, odkud by to nikdo nečekal: jak ná-

mořníci uprostřed oceánů, tak zeměpisci 

v nově objevovaných a kolonizovaných 

zemích potřebovali znát zeměpisné směry, 

zeměpisnou délku a šířku. Po vynálezu 

magnetického kompasu Petrem Peregri-

nem de Maricourt v Neapoli ve 12. století, 

představujícím zdokonalení metody zná-

mé Číňanům o tisíc let dříve, a po zpřes-

nění metody měření výšky Polárky nad 

obzorem, čímž je zjištěna zeměpisná 

šířka, odolával učencům jako nejobtížnější 

problém zjištění zeměpisné délky. Všechny 

námořní velmoci proto zakládaly nové 

hvězdárny, případně ještě Instituty pro 

měření délek ... ale s nevýraznými výsledky. 

Celý problém spočívá v tom, určit zároveň 

místní čas (např. poledne) a světový čas 

(např. kolik hodin je právě v Greenwichi). 

Rozdíl těchto údajů je ekvivalentní určení 

zeměpisné délky daného místa. Tehdejší 

zeměpisci potřebovali určovat hlavně 

onen „světový čas“; nejlepší by bylo, kdyby 

existoval nějaký objektivní, tj. pro všechny 

pozemšťany shodný pravidelný signál 

v kosmu – pro něj by se sestavily přesné 

časové tabulky, rozdaly by se kapitánům 

lodí a bylo by vyhráno.

A právě takový „dar z nebes“ objevil 

na nové hvězdárně na jihu Paříže (zalo-

žené prostřednictvím Colberta Ludví-

kem XIV.) její ředitel Ital Giovanni Dome-
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Brýlové čočky Varilux: 
od 21. století po jejich zrození

Díky důležitému a intenzivnímu výzkumu a vývoji založeném na fyziologii 
oka a souvztažnosti soustavy oko-mozek ESSILOR přináší již 50 let 
progresivní řešení – brýlové čočky Varilux. 

Sen o znovunavráceném přirozeném vidění u presbyopů se začíná přibližovat 
realitě. Po cestě dlouhé 50 let (od zrodu prvních multifokálních čoček Varilux) 
byla nabídnuta brýlová čočka Varilux Ipseo New Edition, která plně respektuje 
přirozené zvyky nositele brýlí a nabízí téměř přirozené vidění. 

Chtěli bychom Vás seznámit s cestou, kterou celou dobu doprovází zásada 
minimalizovat handicap uživatele brýlí z toho, že musí nosit brýle a nabídnout 
mu ničím neomezené přirozené vidění na všechny vzdálenosti.

2008

Varilux Ipseo New Edition 
První brýlové čočky vyvinuté pomocí virtuální reality. Brýlové čočky, které jsou samotnou hranicí inovací.

Jedná se o naprosto individualizované brýlové multifokální čočky, speciálně zhotovené podle vizuálních zvyklostí jejich nositelů
• Varilux Ipseo New Edition jsou první multifokální brýlové čočky designované a testované na speciálním virtuálním simulátoru. 

Od běžných multifokálních čoček je odlišuje 10 individualizovaných kritérií, která jsou měřena ve vztahu k vizuálním 
zvyklostem nositele za účelem zvýšení komfortu vidění.

• Unikátní systém Visual Fingerprint System (systém snímání vizuálního otisku), kterým se stanovuje osobní diagnóza poměru 
vzájemného pohybu očí a hlavy, umožňuje vyrobit brýlové čočky perfektně uzpůsobené individuálním požadavkům každého 
nositele.

• Měření vzájemného poměru pohybu hlavy/očí a koeficientu stability (homogenity nositelových zvyklostí pohybu hlavy a očí) 
umožňuje optimalizovat tu část progresivní čočky, kterou uživatel brýlí nejvíce využívá.

• Pro výrobu čočky je třeba také vzít do úvahy tvar čočky, pozici brýlí před obličejem a přirozenou čtecí vzdálenost a dalších 
5 parametrů vztažených k nositeli a jeho zvoleným brýlím – PD, centrační výška, pantoskopický úhel, úhel prohnutí obruby 
a vzdálenost brýlové čočky od oka. 

• Jedná se o první brýlové multifokální čočky, které díky patentované technologii Dual Digital Vision využívají výhod stabilizátoru obrazu.
• Brýlové čočky Varilux Ipseo New Edition garantují nesrovnatelně lepší dynamické vidění a perfektní extrémně jasný obraz. 

A to vše díky uvážení všech aspektů vizuálních zvyklostí nositele. 
Cílem ESSILORu je zajistit, že finální čočky budou perfektně přizpůsobené jejich nositeli. A v tomto případě se opravdu čočky 
podřizují požadavkům nositele a nikoliv naopak.

2006

Šestá generace: Vidění s vysokým rozlišením

• Revoluční koncept multifokálních čoček Varilux Physio klade velký důraz na precizní, ostré a jasné vidění ve spojení 
s uživatelským komfortem. Toto mimo jiné prokázala i studie vypracovaná na 500 uživatelích ve spolupráci s univerzitou 
v Kanadě a ve Španělsku.

• Zásadní rozdíl je v použití výrobní technologie založené na 5 nových patentech a následně unikátním výrobním procesu, pro jehož 
vývoj byly použity 3 další patentované postupy.

• Hlavní inovace je založena na možnosti nárůstu kvality výroby díky nárůstu kapacity a rychlosti výpočetní techniky a přesnosti 
digitálních strojů použitých při výrobě brýlových čoček.

• Unikátnost brýlových multifokálních čoček je založena na dvojité inovaci: Twin Rx technology.
 Kontrola Vlnoploch: revoluční metoda, díky níž jsou minimalizovány aberace vyšších řádů, které by jinak procházely pupilou. 

Poprvé není při výpočtu minimalizace vad použit pouze jeden paprsek, ale celý svazek paprsků.
 Advanced digital surfacing: unikátní přesný digitální výrobní proces. Obě strany čočky jsou vyráběny point-by-point  

(bod po bodu). Rozdíl 0.1-mikronu umožňuje nejvyšší možnou korekční přesnost.
• V současnosti široká nabídka obsahující Varilux Physio, Varilux Physio f-360° a Varilux Physio Short nabízí možnost jakémukoliv 

presbyopickému zákazníkovi nabídnout korekci založenou na vidění s vysokým rozlišením pro jakoukoliv brýlovou obrubu

2004

První krok v individualizaci progresivních čoček 

• Uvedení první generace multifokálních čoček Varilux Ipseo, prvních multifokálních čoček na světě, jejichž parametry byly 
individualizovány podle přirozených zvyků nositele - postavení polohy hlava/oči. Tyto parametry byly přidány k existujícím 
parametrům – korekci na dálku (ametropie), korekci astigmatismu a jeho os a korekci presbyopie (hodnota adice)
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2004

První multifokální čočky pro nízké obruby 

• Nové brýlové multifokální čočky Varilux Ellipse umožňují presbyopům vybrat si nízké brýlové obruby, aniž by byl narušen 
jejich excelentní komfort vidění.

2000

Pátá generace
Global Design Management, panoramatické vidění a rychlá adaptace
• Výhody multifokálních čoček Varilux Panamic jsou založeny na Global Design Management, technologii, která zaručuje 

perfektní řízení centrálních, periferních a binokulárních parametrů vidění. Varilux Panamic tak nabízí široké zorné pole 
a rekordně rychlou adaptaci.

1993

Čtvrtá generace
Zohlednění ergonometrie při vidění a rozšíření zorného pole do blízka

• Výsledek spousty let studií a vývoje. Varilux Comfort byl první progresivní brýlovou čočkou, která zohledňovala ergonometrická 
kritéria. Progrese byla vytvořena pro podporu rychlejší adaptace a zvýšení komfortu uživatele.

Varilux na oběžné dráze: experimenty ve vzduchu a ve vesmíru
• 1990: vývoj speciálního designu progresivních čoček ve spolupráci se stíhacími piloty, kteří požadují naprostý komfort 

a přesnost při vidění. Tento vývoj nakonec vedl ke komerční výrobě brýlových čoček Varilux Pilot, které úspěšně testovali 
piloti skandinávských aerolinií SAS. 

• Varilux nošený kosmonauty
 V roce 1985 Essilor započal svou spolupráci s astronauty z NASA. Tito začali provádět testy brýlových čoček Varilux 

v beztížném stavu. Později používal multifokální čočky Varilux při svém pobytu ve vesmíru i ruský astronaut Valerij Poliakov, 
člověk, který drží rekord v nejdelším pobytu ve vesmíru. Právě on byl účastníkem studie efektu nošení multifokálních čoček 
ve vesmíru. Jeho kvalita vidění byla průběžně testována v průběhu celé jeho vesmírné expedice. Mimochodem tento výzkum 
dospěl i k závěru, že progrese presbyopie je ve vesmíru pomalejší než na Zemi.

1988

Třetí generace
Multifokální čočky s variabilní geometrií designu

• Uvedení prvních multifokálních čoček s multi-designem. Tato zásadní inovace umožňovala udržet širší zorné pole do blízka 
bez ohledu na nárůst adice. Jinými slovy – zohledňuje vývoj vady nositele.

1972

Druhá generace
Kvalita brýlových čoček a mnohem více uživatelského komfortu 

• Uvedení brýlových čoček Varilux2, které jsou označovány také jako progresivní čočky s mono-designem. Tento nový design 
znamená značný skok ve zvýšení komfortu a ve zjednodušené adaptaci. Také díky pečlivým zkouškám jednotlivých stanovišť 
výrobního procesu se zvýšila kvalita brýlových čoček

• Implementace „dioptrické smyčky“, metody, která vsadila uživatele brýlí do středu výzkumného a vývojového procesu, 
umožnila mnohem větší spokojenost uživatelů. Od roku 1972 do současnosti je metoda dioptrické smyčky používána.

• Metoda dioptrické smyčky je založena na opakování jednotlivých kroků až do doby, dokud nejsou výsledky naprosto 
opravdovým a efektivním přínosem pro nositele. Tato metoda se skládá z 5 základních kroků

 1. Shromáždění fyziologických dat nositele, 2. Optický design, 3. Výroba prototypu brýlových čoček, 4. Proměření, 5. Klinické studie

1959

První generace
Multifokální čočky Varilux – zásadní inovace 

• Výroba prvních multifokálních čoček Varilux, které umožnily svému presbyopickému nositeli vidět komfortně na všechny 
vzdálenosti. Tyto brýlové čočky byly vyvinuty v roce 1959 Bernardem Maitenazem,* francouzským inženýrem, absolventem 
škol Arts et Métiers a École Supérieure d'Optique.

• Od doby jeho objevu do současnosti proběhlo mnoho úspěšných a pozoruhodných změn a inovací. 
Ty vedly až k čočkám Varilux Ipseo New Edition, které v roce 2008 přinesly svým uživatelům díky plně 
individuálnímu přístupu naprosté zvýšení výsledků vidění.

* Bernard Maitenaz byl od roku 1980 do roku 1991 prezidentem společnosti Essilor. 
V současné době je stále čestným presidentem společnosti.

inz Ceska optika 2xA4 3.indd   2 26.11.2008   16:32:39
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nico Cassini (1625–1712), který podrobně 

zkoumal planety, zejména Jupitera a jeho 

měsíce; totéž činily i další tři generace 

jeho potomků, vládnoucí francouzské 

astronomii 124 let. Tehdy byly známy již 

od Galileia čtyři největší Jupiterovy měsí-

ce, zejména nejbližší z nich Io, který je po-

zoruhodný především tím, že při každém 

oběhu kolem Jupitera vstupuje do jeho 

stínu (imerze) a také vystupuje (emerze), 

a to zcela pravidelně po 42,5 hodinách. 

Jásot Cassiniů však přerušil jejich asis-

tent původem z Dánska, který roku 1676 

vysvětlil změny period imerzí konečnou 

rychlostí světla. Po pravdě nutno říci, že 

nepravidelnosti period imerzí zjistili již rok 

předtím Cassini se synovcem Maraldim, 

připisovali je však excentricitě dráhy 

Io; napadlo je také, že by to mohlo být 

způsobeno i konečnou rychlostí světla, 

to však „okamžitě vyloučili“.

hvězdárnu ještě bez dalekohledu, zato 

s mimořádně důkladnými a přesnými 

údaji o planetách – a dokonce o měsíci 

Io. Tycho měl na Hvenu celý jedinečný vě-

decký ústav, zahrnující vedle observatoří 

i tiskárnu, rozlehlé hospodářství, správu 

a zejména vědecké výsledky. Všeho však 

pozbyl v souboji se šlechticem, kterého 

zabil, ač byly právě tehdy souboje přísně 

zakázány dánským králem. Sám v sou-

boji ztratil konec nosu; zhotovil si proto 

jako zkušený alchymista přepychovou 

kovovou náhradu, kterou si ve velké 

společnosti nasazoval se stejnou pýchou, 

jako kdysi naše paničky nosily zlaté zuby, 

demonstrující jejich bohatství. Nic mu 

však nepomohlo; skrytí nepřátelé se 

na něho takřka sesypali a výsledkem bylo 

okamžité vyhoštění z Dánska – takže byl 

rád, že se uchytil u Rudolfa II. v Praze. 

Pochován je v pražském chrámu Panny 

Marie v Týně na pravé straně, kde je 

na jeho plastice patrná ona „přepychová 

ozdoba“ jeho nosu.

Po příchodu na Hven se Picarda 

ujali Bartholinus i Römer, takže po osmi 

měsících se Picard mohl vrátit do Paříže 

s četnými záznamy, měřeními i Tychono-

vými rukopisy – ovšem díky Bartholinovi 

a Römerovi. Jeho vděk došel výrazu tím, 

že s sebou přivedl zpět i Römera, jehož 

zásluhy ocenila Francouzská akademie 

věd intervencí u samotného Ludvíka XIV. 

Výsledkem bylo, že byl Römer angažován 

za vychovatele francouzského „Dauphina“ 

s penzí a s bytem na dobu devíti let. Při-

tom však zároveň prováděl četná přesná 

pozorování v Paříži a po celé Francii; 

dále sestrojil hodiny nebývalé přesnosti, 

vynalezl mikrometr a řadu přístrojů pod-

statně zlepšil. Poznamenejme ještě, že 

vychovávat Dauphina byla mimořádná 

čest – vyznamenání i pro rozeného Fran-

couze; dostalo-li se jí cizinci, je to cosi zcela 

mimořádného. Dauphin čili „delfín“ bylo 

označení pro budoucího následníka trůnu! 

Römerův delfín se jím však nikdy nestal – 

pro dlouhověkost Ludvíka XIV., po němž 

nastoupil teprve pravnuk Ludvík XV., 

neboť oba jeho předci zemřeli ještě před 

panujícím králem. U něho ovšem nehrozilo 

vymření po meči, ani po přeslici: aby měl 

pokoj od pařížského ruchu, dal si vybudo-

vat rozsáhlý zámek ve Versailles u Paříže. 

Tam nás při příchodu obklopí mohutné 

Jak uvažoval Römer – a kdo to vlastně byl? 
Rozhodně to byl v Paříži cizorodý prvek;  

jak se tam však dostal?

Pocházel totiž z rodiny malého ob-

chodníka na Jutském poloostrově v Dán-

sku, byl protestant a v katolické Francii byl 

persona non grata. V 18 letech však byl 

z pevniny poslán na ostrov, do Kodaně, 

aby studoval na tamní univerzitě i se dvě-

ma zámožnými bratry Bartholinovými. Ti 

však měli zájem o medicínu, pro niž získali 

doktoráty. Byli to však doktoři nevšední. 

Nejen že měli dům v Kodani, v němž 

poskytli příbytek Römerovi, stejně jako 

dozor nad jeho prospěchem, neboť byli 

podstatně starší, ale první z nich, Thomas 

Bartholinus, se stal slavným profesorem 

lékařství a mladší Erasmus proslul jako 

objevitel dvojlomu světla na čirém island-

ském vápenci. Römer však vystudoval 

matematiku s astronomií. Během studií 

sehnal dosud nepublikované rukopisy 

jiného slavného Dána Tychona de Brahe 

a dal je plně k dispozici Erasmovi. Po jejich 

uveřejnění získal Erasmus (s Römerem) 

pozornost astronomického světa. Také 

Cassini ihned vyslal do Dánska asistenta 

Jeana Picarda, aby mj. na ostrově Hven 

zjistil přesné souřadnice někdejší Brahovy 

hvězdárny Uraniborgu, nejvýznamnější 

observatoře Evropy. Šlo o poslední 
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paláce zleva i zprava a je zajímavé, že trakt 

vlevo je královny, vpravo Dauphina – ale 

je zdvojený: jeho vnější křídlo bylo totiž 

určeno 26 Ludvíkovým levobočkům.

Hlavní Römerova idea je následující: 

je-li Jupiter se Zemí v konjunkci, čili  

jsou-li v poloze, kdy jsou jejich vzdálenosti 

nejmenší, je doba mezi imerzemi 42,5 ho-

diny – a čím více se Země od Jupitera 

vzdaluje, tím se časová perioda imerzí 

postupně zvyšuje, až v opozici, tj. v místě 

nejvzdálenějším, je již o 1 000 sekund 

delší. Podle Römera je tomu tak proto, že 

vzájemná vzdálenost Země a Jupitera se 

zvětšila o průměr zemské oběžné dráhy 

kolem Slunce, což je 300 milionů kilome-

trů. Vzdálenosti 300 milionů kilometrů 

odpovídá 1 000 sekund, čili jedné sekundě 

odpovídá 300 000 km, což znamená, že 

rychlost světla činí 300 000 km/s. Určit 

tuto hodnotu dříve nebylo možné, neboť 

nebyla známa vzdálenost Země od Slunce, 

kterou určil právě Cassini. 

Další metody, jichž je ovšem mnoho, 

tyto Römerovy výsledky potvrdily, přičemž 

ve 20. století Michelson dokázal neměn-

nost a absolutní stálost rychlosti světla 

ve vakuu a tento paradoxní závěr učinil 

Einstein základem teorie relativity, což 

změnilo od základu celou fyziku a naše 

chápání hmotného světa. Ukázalo se, že 

mezi nesčetnými relativními fyzikálními 

veličinami jich má jen několik málo, pře-

devším rychlost světla, charakter absolutní, 

čili jsou nezávislé na rychlosti pohybu 

vzhledem k pozorovateli.

Sám název Jupiter a Io má v sobě 

zajímavý, takřka romantický nádech: Ju-

piter je největší planeta, a proto dostala 

název podle nejvyššího boha Jupitera. 

Podle bájesloví mu nebyla nejbližší jeho 

„manželka“ Héra, ale milenka Io – což 

byla v mytologii kněžka právě bohyně 

Héry a vykonávala obřady k její poctě tak 

svědomitě a krásně, že se do ní Jupiter za-

miloval; byli si proto vždy nejbližší – jako 

zmíněná planeta a její měsíc. Žárlivá Héra 

ji ovšem potrestala – proměnila ji v krá-

vu a štvala ji střečkem po celém světě. 

V Egyptě jí Jupiter konečně vrátil lidskou 

podobu a zplodil s ní slavné hrdiny, např. 

Danaa a Herkula. Dnes již ovšem víme, 

že Jupiter má nejméně 64 měsíců a že 

Io není nejbližší; má průměr 3 550 km, 

oběžnou dobu 1,769 dne a je o něco 

málo hmotnější než náš Měsíc (1,17krát). 

Vyznačuje se bouřlivou sopečnou činnos-

tí. Objevil jej Galilei roku 1610.

Objevy týkající se astronomie a rych-

losti světla učinil tedy Römer v Paříži. Po ná-

vratu do Dánska, kam se uchýlil z Francie 

ještě právě včas – těsně před zrušením 

nantského ediktu, čímž se nedovoloval 

ve Francii pobyt nekatolíkům, nemusel tedy 

být vypovězen, ani nemusel jako protestant 

žádat o výjimku. Doma byl přijat „s otevře-

nou náručí“, v Kodani se stal něčím obdob-

ným, jako je policejní prezident v hodnosti 

plukovníka, poté primátorem a nakonec jej 

král jmenoval nejen senátorem a mincmis-

trem, ale posléze také do funkce obdobné 

ministerskému předsedovi.

Všechny úřady vykonával vzorně 

a poctivě. V rodinném životě však již tolik 

štěstí neměl: jeho první žena Anna Maria 

byla dcerou jeho o 19 let staršího přítele 

a dobrodince Erasma Bartholina (žili spolu 

v letech 1681–1694); podruhé se oženil 

roku 1698. Neměl potomků a druhá žena 

ho přežila.

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.

Literatura:

1. Kopal, Zd.: Römer. In Dictionary of Scientific Bio-

graphy

2. Gindikin, S. G.: Rasskazy o fizikach i matematikach. 

1. Nauka (1981), Moskva

3. Galle, J. G.: O. Roemeri triduum observationum ast-

ronomicarum anno 1706 ... institutarum. Berlin 1845. 

Jde o jediné Römerovo dílo, které se zachovalo; ostatní 

shořela při zničení Kodaně roku 1728. Zachycuje 

výsledky jen jeho třídenního pozorování.



10

Sdělení čtenářům

Vážení optometristé, vážení optici, 

nabízíme Vám možnost, jak se podělit 

se čtenáři i s odborníky o své znalosti a zku-

šenosti z Vaší praxe. Od roku 2009 chceme 

v pravidelné rubrice zveřejňovat zajímavé 
případy z praxe, které jste úspěšně vy-
řešili. Otiskneme článek Vám všem, kteří 

nám podnětné případy zašlete, současně 

tak máte možnost získat za zaslaný článek 

kredity v rámci celoživotního vzdělávání 

(podrobné informace o získání kreditů 

poskytne SČOO). Články lze zasílat elek-

tronicky na e-mail: pichova@expodata.cz 

nebo klapalova@expodata.cz, či na adresu 

redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční 

optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno. Podrobné 

informace Vám poskytne redakce.

Vzpomínka 
na Vladimíra Malíška

Vážení čtenáři,

se zármutkem oznamujeme, že 19. říj-

na 2008 nás náhle navždy opustil ve věku 

pětasedmdesáti let dlouholetý přispě-

vatel do našeho časopisu RNDr. Vladimír 

Malíšek, CSc. Jeho články byly zajímavým 

a poučným doplňkem oboru. V něm 

ztratily svého kolegu zejména obce fyziků 

a matematiků a dějin vědy a techniky. Byl 

vynikajícím vyprávěčem svých zážitků, 

které mu už nebylo dopřáno zpracovat 

jako paměti.

doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc. 

a redakce

Začtěme se ještě do vzpomínky 
od prof. RNDr. Josefa Pešáka, CSc. z UPOL 
v Olomouci.

Naposledy jsme se s Vladimírem 

Malíškem potkali na faře majestátního 

barokního kostela vprostřed kdysi žírné 

Hané v Dubu nad Moravou. Bylo to při 

posledním dnu semináře (10. října 2008) 

pořádaného Centrem pro práci s patristic-

kými, středověkými a renesančními texty 

při CMTF UP a katedrou filozofie FF UP 

„K dějinám a současnosti kosmologie“.

Přišel jsem právě doprostřed činorodého 

dění. Interiér tamního rokovacího prostředí 

jako by na mne dýchl petrifikovanou dobou 

à la osvícenské vědecké bádání. Během kra-

tičké přestávky před prořídlým auditoriem 

si Laďa v předklonu na listu archu balicího 

papíru, na přenosné tabulové trojnožce při-

pravoval okna maxitabulky. Do nich tužkou 

vepisoval řecké symboly připisované jakoby 

menším a ještě menším elementárním části-

cím hmoty. Jeho vstup se týkal výkladu díla 

filozofa Hanse Künga. 

Podobné seance probíhaly již před 

čtyřmi desítkami let. Tehdy utajované 

scházení se konalo v ošuntělém secesním 

domě v Riegrově ulici uprostřed renesanč-

ního půdorysu starobylé Olomouce v bytě 

rodičů filozofů, protagonistů popisované-

ho sympozia.

Laďa pro nás byl kantorem, v tom nej-

ušlechtilejším smyslu slova, přišlým z praž-

ského gymnázia. Zůstal jím i ve svém doži-

votním univerzitním projevu. Jeho stopa 

bude nesmazatelně zaznamenána nejen 

v paměťových engramech tisíců za školní-

mi škamnami, ale i nás, jeho kolegů za ka-

tedrou. Budeme si připomínat, jak horlivě 

sháněl všechnu literaturu, jakou byl studnicí 

historických vědomostí, zejména v oborech 

souvisejících se základními fyzikálními 

kameny. Pro mne osobně mi bude navíc 

živě připomínán jeho dcerou, lékařkou 

na psychiatrické klinice FNO.

Hoya Vision Care 
expanduje v České 
republice

Divize Vision Care společnosti Hoya 

Corporation oznámila v srpnu akvizici 

společnosti Dioptra CZ, jednoho z hlav-

ních distributorů brýlových čoček v České 

republice. Odkoupila totiž stoprocentní 

podíl ve společnosti Dioptra CZ. 

Hoya Corporation je světovou jednič-

kou v oblasti informačních technologií, 

péče o oči, výroby lékařských přístrojů 

a zobrazovacích zařízení. Společnost byla 

založena v roce 1941, dnes má více než 

35 000 zaměstnanců a pobočky po celém 

světě. 

Dioptra rozvíjí své zkušenosti a po-

stavení na trhu již od svého vzniku 

v roce 1896. V současnosti zaměstnává 

v Turnově 32 pracovníků. Hoya a Dioptra 

již spolupracovaly na základě výhradní 

smlouvy z roku 2000. Dioptra CZ i nadále 

zůstává výhradním distributorem brýlo-

vých čoček společností Hoya i Dioptra, 

a.s. Akvizicí společnosti Dioptra CZ získá 

Hoya možnost zvýšit prodej nejmoder-

nějších výrobků na rychle se rozvíjejícím 

českém trhu. 

Zprávy
redakce
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Vliv 
onemocnění

štítné žlázy

Definice nemoci je jednodušší a snad 

i srozumitelnější. Nemoc je takový stav, 

který nemocnému jedinci způsobuje sub-

jektivní potíže. Je to patologický stav těla 

nebo mysli, který je projevem změny funkcí 

buněk a v důsledku i morfologickým poško-

zením těchto buněk, tkání a orgánů.

Předpokládáme-li, že pro uchování 

zdraví je hlavním měřítkem schopnost 

organismu udržet homeostázu, tedy 

stálost vnitřního prostředí, pak hlavní-

mi parametry posuzování zdraví jsou 

stálá tělesná teplota, pH tělních tekutin, 

koncentrace iontů, koncentrace živin 

a schopnost odstraňovat z těla odpadní 

produkty metabolismu.

Tento proces je řízen pomocí dvou 

mechanismů – systémem nervovým 

a systémem žláz s vnitřní sekrecí. Některé 

děje v našem organismu jsou ovládány 

převážně prostřednictvím jednoho, jiné 

prostřednictvím druhého systému. Ner-

vový systém je z vývojového hlediska 

mladší, působí rychleji. Účinky systému 

žláz s vnitřní sekrecí se projeví pomaleji, 

jsou však dlouhodobější.

Oba řídící systémy spolu vzájemně ko-

munikují a ovlivňují se. Ve vztahu k činnosti 

organismu jako celku existují zpětné vazby 

mezi složkou řídící a řízenou. Vedoucí slož-

kou je celkově centrální nervová soustava. 

V endokrinní soustavě je nadřazenou žlá-

zou téměř všem ostatním hypofýza. 

Dojde-li k poruše činnosti jakékoli slož-

ky řídící soustavy, dochází k projevům obtíží 

v organismu celkově. Mnohé poruchy mají 

potom větší či menší dopad na zrak.

Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní) 

produkují specifické složky, tzv. chemické 

posly – hormony. Ty jsou vylučovány 

do krve či tkáňového moku a doprave-

ny k cílovým orgánům, jejichž činnost 

ovlivňují. Mezi žlázy s vnitřní sekrecí patří 

hypofýza, štítná žláza a příštítná tělíska, 

nadledvinky, slinivka a Langerhansenovy 

ostrůvky a žlázy pohlavní. 

Dvě nejčastější onemocnění endo-

krinní soustavy jsou diabetes při poruše 

činnosti pankreatu a porucha činnosti 

štítné žlázy. 

O diabetu a jeho dopadu na zrak již 

bylo řečeno mnohé. Každý, kdo touto 

chorobou trpí, by měl být seznámen s ri-

zikem diabetické retinopatie a glaukomu 

a měl by minimálně jedenkrát ročně, 

pokud oftalmolog neurčí jinak, podstoupit 

důkladnou komplexní oftalmologickou 

na zrak

Podle světové zdravotní organizace je zdraví definováno jako stav 

úplné fyzické, psychické a sociální pohody. Podle jiné definice je 

organismus zdravý, dokud je schopen udržet homeostázu (stálost vnitř-

ního prostředí). Ani jedna z těchto definic však není dokonalá. Jedna 

by tak například hovořila o stáří jako o nemoci, podle druhé chronické 

onemocnění není nemocí, neboť v takovém případě je stálost vnitřního 

prostředí konstantní, byť způsobuje obtíže. 
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prohlídku. S tímto faktem by měl takového 

pacienta seznámit i optometrista, pokud 

v anamnéze zjistí toto onemocnění.

Porucha činnosti štítné žlázy nemá 

většinou na zrak tak drastický dopad, jako 

je tomu u diabetu, oční projevy tohoto 

onemocnění však mohou dlouhodobě 

znepříjemňovat kvalitu vidění.

Štítná žláza je umístěna v přední části 

krku, hned pod ohryzkem. Odpovídá 

za tvorbu hormonů, které kontrolují tělesný 

metabolismus (přeměnu potravy na ener-

gii) a usměrňuje vnitřní teplotu těla. Má tedy 

vliv téměř na každou buňku v těle. 

Onemocnění štítné žlázy se objevuje 

u přibližně 30 % populace, u žen až pětkrát 

častěji než u mužů. Onemocnění se proje-

vují nejčastěji ve středním a vyšším věku. 

Ve stáří touto chorobou trpí přibližně 20 % 

žen a 10 % mužů. 

Nejčastější poruchou je hypofunkce 

štítné žlázy (snížená produkce). Projevuje 

se vyčerpaností, únavou, zapomnětlivos-

tí, depresemi, nadměrnou menstruací, 

kolísáním nálady, zvyšováním váhy bez 

jiných příčin, vysokou hladinou choleste-

rolu, otoky, snížením pocení, intolerancí 

k chladu, bolestí kloubů a svalů, chrapo-

tem, chraplavým hlasem, suchou hrubou 

pletí, lámavými vlasy a zácpou. Příčinou 

může být chybná imunitní reakce v těle, 

při které organismus vytváří protilátky, jež 

svými vazbami na štítnou žlázu způsobují 

její sníženou funkci. V dřívějších dobách 

byl velmi častou příčinou nedostatek jódu. 

Další příčinou může být poškození oblasti 

mozku stimulující činnost štítné žlázy,  

tj. hypotalamu a hypofýzy. 

Hyperfunkce štítné žlázy (nadměrná 

produkce) se projevuje nadměrným poce-

ním, intolerancí vůči teplu, úbytkem váhy 

bez jiné příčiny, změnami chuti k jídlu, 

častější stolicí, únavou a svalovou slabostí, 

poruchami menstruace, poruchami cho-

vání, neklidným spánkem až nespavostí 

a třesem. Velmi častým projevem bývá 

zvýšená tepová frekvence, která může vést 

až k fibrilaci. Hyperfunkce je způsobena 

většinou imunitní poruchou, která svým 

působením produkuje látky, jež nutí štít-

nou žlázu k nadprodukci hormonů.

Typickým onemocněním spojeným 

s očními projevy je Graves-Basedowa 

choroba. Ta je charakteristická mimo jiné 

vypoulenýma očima, protože látky způ-

sobující hyperfunkci se nevážou pouze 

na štítnou žlázu, ale i na vazivové tkáně 

v orbitě. Zbytnění těchto tkání vytlačuje 

bulbus z očnice. V některých případech 

dochází k prolapsu tkání. 

Příčinou hyperfunkce může být zánět 

štítné žlázy, některé její nádory. Příčina 

v oblasti hypotalamu a hypofýzy bývá 

výjimečná. Příčinou může být i nadměrná 

konzumace jódu.

Obtíže, které doprovázejí poruchu 

činnosti štítné žlázy ve vztahu ke zraku, se 

projevují bolestí očí, obzvláště při pohle-

dech dolů nebo stranou, tzv. suchým okem, 

i když v podstatě může oko slzet nadměrně. 

Dalšími obtížemi je svědění, otoky a zapá-

lení oka a okolních tkání. Otoky orbitálních 

tkání způsobují exoftalmus oboustranný, 

ale i jednostranný. Pohled těchto lidí se 

jeví jako upřený a strnulý. Někdy jsou otoky 

doprovázeny vyhřeznutím spojivky a jejím 

vysokým prokrvením. Dalším poměrně 

výrazným projevem vlivu onemocnění je 

diplopie a celkové zhoršení zraku. 

Poslední výzkumy potvrdily i do-

mněnky, že porucha činnosti štítné žlázy 

může vyvolávat vznik glaukomu. V případě 

hypofunkce je příčinou hromadění muko-

polysacharidů v trabekulu. To způsobuje 

slepování endotelu, čímž se snižuje odtok 

komorové vody. V případě hyperfunkce 

se jedná o mechanismus tlaku orbitálních 

tkání na bulbus nebo zbytnění či otok tkání 

oka a tím napnutí a stísnění stěn bulbu.

Z hlediska refrakčního měření vět-

šinou shledáváme chybnou motilitu 

a diplopii. Korekce prizmaty může být 

přínosná, pokud je dobře léčen prvotní 

problém. Nicméně je vždy nutné počítat 

s tím, že refrakční hodnoty se budou měnit 

s vývojem a léčbou onemocnění.

Ke správným závěrům nás může do-

vést znalost onemocnění a jeho působení 

na zrak. V některých případech se tak ne-

bude jednat o pouhý přístup ke korekci, ale 

i o odhalení samotného onemocnění.

Bc. Martina Nováková, MSc.

msc.optom@centrum.cz



Jednoohnisková brýlová čočka, jak už název napovídá, jen s určitou dioptrickou hodnotou, která při-
náší uživateli sice široké a kvalitní zorné pole, ale pouze na danou, velice omezenou vzdálenost.

Tact 200 - progresivní brýlová čočka přizpůsobená pro práci v kanceláři, poskytující uživateli větší 
hloubku vidění (dle adice) do cca 200 cm, ale především se mu díky navýšení dioptrické hodnoty 
do dálky +0,5dpt. a snížením hodnoty adice -0.5dpt velice rozšíří střední a čtecí zóna. To umožňuje 
přirozenější vnímání a fl exibilní interakce se širším úhlem pohledu. Brýlová čočka v budoucnu nahra-
zující Lecture B, je nejvíce vhodná pro specifi cká povolání např. účetní, programátor.

Hoyalux iD WorkStyle 200 - individuální progresivní brýlová čočka vycházející z technologie iD Free-
Form design určená především pro uživatele, kteří vyžadují maximální soustředění s perfektním a veli-
ce ostrým obrazem. Nositelé požadují velice plynulý přechod a ostrý obraz ve vzdálenosti od čtení až 
po 200 cm bez toho, aniž by museli příliš často natáčet svoji hlavu nebo hledat nejostřejší ohnisko skrz 
brýlovou čočku. Díky integrovanému, nezávisle fungujícímu vnějšímu a vnitřnímu povrchu zajišťuje 
perfektní propojení mezi nárůstem progresivní hodnoty, přechodem do periferie a binokulární rovnová-
hou. Největším kladem je nejširší pole vidění bez zkreslení pro střední vzdálenost a na blízko, čehož 
docílíme navýšením dioptrické hodnoty do dálky o + 0,5 dpt a snížením hodnoty adice – 0,5 dpt, které 
slouží pouze pro výpočet hodnot. Použitím Listingova zákona již nejsou výpočty limitovány pouze hori-
zontální a vertikální rovinou, ale do celkové rovnice individuálního výpočtu designu se zahrne i chování 
lidského oka při jednotlivých úhlech pohledu na různé vzdálenosti. Vhodná pro specialisty, kteří ocení 
tu nejvyšší kvalitu např. dentista, grafi k, kadeřník.

Hoyalux iD WorkStyle 400 - individuální progresivní brýlová čočka vycházející z technologie iD Free-
Form design nabízející podporu vidění až do vzdálenosti 400 cm. Dostatečně dlouhá a efektivní veli-
kost progresivní zóny zajišťuje perfektní hloubku obrazu. I zde je pro přesný výpočet použit Listingův 
zákon spolu s metodou kontroly stability vidění, která zajišťuje ergonomickou rovnováhu mezi hloub-
kou a zorným polem vidění a zároveň nabízí co nejmenší zkreslení v periferních oblastech se snazším 
návykem a pocitem vyváženosti ve všech úhlech pohledu. Hoyalux iD WorkStyle 400 splňuje všechny 
požadavky toho nejnáročnějšího uživatele: ergonomika, výkon a komfort v jedné brýlové čočce. Toto 
bude nejvíce přínosné pro manažery, zvukové techniky, ale i pro hráče golfu nebo biliardu.

Addpower 60 - širší degresivní koridor, fl exibilní hloubka vidění s asymetrickým designem. Brýlová 
čočka pro práci na blízko s větším úhlem pohledu (např. čtení a monitor). Brýlová čočka vhodná pro 
presbyopického uživatele, který požaduje, jak kvalitní vidění na čtecí vzdálenost, tak hloubku ostrosti 
vidění až do vzdálenosti 60-80 cm (monitor). Díky postupnému úbytku dioptrie (degrese) - 0.75dpt. 
a výši adice, může mladší presbyop s nízkou adicí vidět až do vzdálenosti 300 - 400cm, ale i pro 
uživatele s vyšší adicí zaručujeme kvalitní hloubku a ostrost vidění na čtení (40 cm) a na monitor.

Tact 400 - progresivní brýlová čočka přizpůsobená pro práci v kanceláři, která umožňuje nositeli 
zaostřit i ve větší vzdálenosti cca 400 cm s dostatečně širokým úhlem záběru. Uživatel těchto brý-
lových čoček plynule přechází ze vzdálenosti na čtení až po delší střední vzdálenost, což ocení 
především lidé pracující na přepážkách a zároveň ve styku s veřejností.

www.hoyavision.cz
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Pro naši praxi to znamená, že mů-

žeme na předpis zákazníkovi nabídnout 

brýlovou čočku takovou, která splňuje 

jednak výšku maximální úhrady hrazenou 

pojišťovnou a dále musí mít prohlášení 

o shodě (brýlové čočky jsou zdravotnické 

prostředky třídy IA). Není tedy podstatné, 

zda je to konkrétní výrobce či dodavatel 

uvedený v ceníku VZP, jak tomu bylo dříve. 

Pro oční optiky, které mají smluvní vztah 

s pojišťovnou, to znamená, že zákazník, 

který má v ruce předpis na kompletní brýle 

a nechce doplácet, musí v optice obdržet 

kompletní funkční optickou pomůcku bez 

doplatku. Pojišťovně bude účtována maxi-

mální úhrada dle ceníku. Přitom si optika 

může vybrat svého dodavatele brýlových 

čoček dle výše uvedeného kritéria (je zde 

nutnost prohlášení a cena nákupu pod 

maximální úhradou). 

Vzhledem k uvedeným skutečnos-

tem jsou dodavatelé povinni si zvolit 

a nahlásit na MZ ty své výrobky, které 

budou používány k úhradám dle ceníku 

pojišťovny. V každém kódu úhrad pojiš-

ťovny musí být na MZ přihlášeni alespoň 

tři dodavatelé nebo tři produkty (zeptejte 

se svého dodavatele, zda uvedenou po-

vinnost splnil). Pokud nebude uvedená 

podmínka splněna, může a přistoupí 

MZ k regulaci uvedeného kódu, protože 

to bude považovat za nedostatečnou 

konkurenční nabídku na trhu. V této sou-

vislosti SČOO po jednání s pojišťovnou, 

MZ a dodavateli převzalo roli oficiálního 

garanta (na pojišťovny byl odeslán do-

pis, který tuto garanci potvrzuje), který 

má na starosti dostupnost základního 

sortimentu brýlových čoček nezbytných 

pro naplnění zákona a úhrad. V případě, 

že si zákazník vybere brýle a brýlové 

čočky, u nichž je nutný doplatek, je mu 

hodnota maximální úhrady předpisu 

odečtena od ceny, která vznikla v rámci 

konkurenční nabídky na trhu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jde po letech zcela jistě o mimořádnou 

změnu, která nám zjednodušuje a lega-

lizuje dosud používanou praxi, přičemž 

jsou naplněny všechny zákonné nároky 

zákazníka. Dodržujme stanovená pravi-

dla a nedělejme nic, co by tuhle situaci 

mohlo zhoršit.

Za představenstvo SČOO

Ing. Ivan Vymyslický

scoo@scoo.cz

brýlových čoček

Od 1. 11. 2008 platí nový ceník VZP, který je svým 

způsobem zcela výjimečný (myšleno část 

brýlových čoček). Jeho výjimečnost není ve výš-

ce úhrad, na které má klient pojišťovny zákonný ná-

rok. Základní změnou je to, že úhrady nejsou spojeny 

s konkrétním dodavatelem brýlových čoček.

Deregulace cen
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Kongres
OPTOMETRIE 2008

Během víkendu 20.–21. září 2008 

zorganizovalo Společenstvo čes-

kých optiků a optometristů (SČOO) 

v Hradci Králové již třetí vzdělávací kongres 

pod názvem OPTOMETRIE 2008. SČOO 

touto každoroční akcí poskytuje českým 

optometristům možnost získat kredity 

v rámci povinného celoživotního vzdělá-

vání a zároveň prezentuje svou představu 

o úrovni tohoto typu vzdělávání.

Letos přednášeli výhradně čeští od-

borníci z oboru, čímž byl kongres celkově 

srozumitelnější a jeho odborný program 

mohl být koncipován s ohledem na reál-

nou praxi optometristů v České republice. 

Kromě tradičních přednášek pro všechny 

účastníky probíhaly nově také praktické 

semináře pro 60 osob.

Přednášky:

•   Optometrie dnes a zítra (B. Blachut)

•   Optometrie  bezpečná  (MUDr. Vícha, 

Ph.D.) 

•   Prizmatická korekce (Ing. Vymyslický)

•   Onemocnění povrchu oka a jejich léčba 

(prim. MUDr. Rezek, CSc.)

•   Když běžná korekce nelepší...  speciální 

optické pomůcky a služby pro osoby 

s těžkým zrakovým postižením všech 

věkových kategorií (MUDr. Řehořová, 

PaedDr. Skalická, PhDr. Moravcová, 

PhDr. Jílková) 

•   Věkem podmíněná makulární degenera-

ce a výživa (Bc. Nováková, MSc.)

•   Akomodace a vergence (RNDr. Pluháček, 

spoluautorka: Bc. Musilová)

•   Kalkulace  cen,  doporučené  ceny, 

oprávněný zisk v optice a optometrii 

(Ing. Vymyslický) 

Semináře:

•   Korekce presbyopie kontaktními čočka-

mi (B. Blachut)

•   Behaviorální optometrie – binokulární 

trénink (Ing. Vymyslický)

•   Zkřížené  cylindry,  binokulární  rovno-

váha (RNDr. Pluháček, spoluautorka: 

Bc. Musilová)

•   Štěrbinová lampa v klinické praxi opto-

metristy (Bc. Nováková, MSc.)

•   Sportovní optometrie (Mgr. Rudolf ) 

•   Refrakce rychle a přesně... jednoduché me-

tody ověření přesnosti refrakce (J. Vrba)

•   Proč měřit zrak také binokulárně  

(T. Haberland)

Kongresu se zúčastnilo téměř 400 

osob – především českých optometristů, 

dále pak optici, oftalmologové, tři desítky 

studentů optometrie a několik optomet-

ristů ze Slovenska.

SČOO děkuje všem přednášejícím, 

jejichž kvalitní prezentace byly podsta-

tou akce, a také sponzorům za finanční 

podporu.

Podle pozitivních ohlasů účastníků 

považuje SČOO kongres OPTOMETRIE 2008 

za velmi úspěšný a věří, že po posouzení 

všech komentářů a připomínek k průběhu 

akce se v budoucnu podaří úroveň vzdě-

lávacích akcí ještě zvýšit. Další vzdělávací 

kongres proběhne na podzim roku 2009.

Ing. Pavel Šebek, SČOO

optometrie2008@volny.cz

v Hradci Králové

pořadatel

hlavní sponzor

sponzor
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Modifikace 
metody logMAR na optotypu ETDRS

Testování zrakové ostrosti je rutinní 

výkon prováděný téměř při každém 

oftalmologickém či optometrickém 

vyšetření. V současné době se k tomuto 

účelu většinou používá tradiční metoda 

podle Snellena. Výsledek se zapisuje ve for-

mě zlomku (6/60, 20/20), nebo v decimální 

podobě [9, 10]. Nespornou výhodou této 

metody je její rychlost, jednoduchost 

a nenáročnost. Pokud se však zaměříme 

na její přesnost a spolehlivost, zde tato 

metoda selhává. Daleko větší přesností 

a spolehlivostí, a to nejen u nižších hodnot 

zrakových ostrostí, disponuje prahová 

interpolační metoda logMAR (Logarithm 

of Minimal Angle of Resolution), prová-

děná na optotypové tabuli ETDRS (Early 

Treatment of Diabetic Retinopathy Study) 

[11] (obr. 1).

Spolehlivost, 
opakovatelnost 
a rozdíl v metodách 
testování zrakové 
ostrosti

Spolehlivost metod pro vyšetřování 

zrakové ostrosti dokazuje takzvaná 

Test – Retest Variabilita (TRV), jejímiž 

autory jsou Bland a Altman [1]. Tato me-

toda nastavuje 95% rozsah pro párová 

měření (Confidence Interval, CI), který 

je definován jako ± 1,96násobek smě-

rodatné odchylky (SD). Měření, která se 

nalézají za touto hranicí, jsou považována 

za reálnou změnu. 95% hodnoty TRV pro 

prahovou interpolační metodu logMAR 

na optotypové tabuli ETDRS kolísají 

podle jednotlivých autorů od 0,07 do 0,19 

logMAR, což indikuje poměrně výraznou 

spolehlivost [8]. U metody podle Snellena 

je variabilita měření větší než dva řádky 

na optotypové tabuli [5].

Dále je možné provést také přímé srov-

nání různých metod vyšetřování zrakové 

ostrosti při párovém testování a jejich sta-

tistické vyhodnocení. Při srovnání prahové 

interpolační metody logMAR na ETDRS 

s celořádkovou metodou podle Snellena, 

které jsme prováděli na souboru 108 pří-

padů, jsme zjistili statisticky významný 

rozdíl mezi těmito metodami. Zraková 

ostrost se měřila opakovaně pomocí obou 

metod na souboru 34 subjektů při zacho-

vání standardních podmínek. U prahové 

interpolační metody na optotypové tabuli 

logMAR ETDRS byla naměřena průměrná 

hodnota zrakové ostrosti převedená 

do decimální podoby 1,132 (min. 0,660, 

max. 1,584, SD  0,20). U celořádkové meto-

dy na Snellenově optotypové tabuli byla 

průměrná hodnota zrakové ostrosti 1,183 

(min. 0,630, max. 1,600, SD 0,20).

Statisticky významný rozdíl mezi 

metodami testování zrakové ostrosti 

na optotypové tabuli Snellen a logMAR 

ETDRS prokázali také autoři studie [3], 

kteří tyto dvě metody porovnávali na sou-

boru 184 subjektů. Soubor obsahoval 

neklinické subjekty (bez oční patologie, 

n = 104) a subjekty s věkem podmíněnou 

prahové interpolační
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Některé modifikace 
prahové interpolační 
metody logMAR

ETDRS-Fast je modifikovaná verze 

standardní metody logMAR. Probíhá také 

na optotypové tabuli ETDRS a důvodem, 

proč byla vyvinuta, je především zrych-

lení a zjednodušení klasické metody. Je 

založena na adaptivním psychofyzikálním 

principu (redukce nadbytečného množ-

ství podnětů ve velké vzdálenosti od pra-

hu rozlišovací schopnosti), který má této 

metodě zajistit vysokou platnost a spoleh-

livost. Postup při testování na ETDRS-Fast je 

velice podobný postupu u klasické meto-

dy logMAR. Metoda ETDRS-Fast je odlišná 

v tom, že vyšetřovaný čte jednotlivé řádky 

nikoliv horizontálně, nýbrž vertikálně, a to 

jen jejich první (začáteční) optotypové 

znaky do té doby, dokud nedojde k chybě. 

Dále se postupuje po jednotlivých opto-

typových znacích interpolačně. Autoři 

studie [2], kteří porovnávali klasické pro-

vedení ETDRS s ETDRS-Fast, zjistili vysoký 

korelační koeficient reprodukce u obou 

metod (r = 0,94 a r = 0,96).

makulární degenerací (ARMD, n = 80). 

Průměrná zraková ostrost u celkem 232 očí 

byla 0,78 logMAR (= 20/120) na Snelle-

nově optotypové tabuli a 0,54 (= 20/70, 

p < 0,001) logMAR na optotypové tabuli 

ETDRS. V souboru s nižší zrakovou ostrostí 

(< 20/200, s ARMD) byl rozdíl mezi meto-

dami ještě větší (20/200 Snellen byl 20/95 

ETDRS, tedy rozdíl až 3 řádky). To odpovídá 

i našim výsledkům, kde zaprvé u výrazně 

lepších průměrných hodnot zrakových os-

trostí vycházejí výrazně menší rozdíly mezi 

metodami a zadruhé výsledné průměrné 

hodnoty zrakových ostrostí naměřené 

na Snellenově optotypu celořádkovou 

metodou vycházejí výrazně nadhodno-

cené oproti prahové interpolační metodě 

na tabuli ETDRS.

Proč se tedy tato metoda, která je 

oprávněně nazývána zlatým standardem 

v testování zrakové ostrosti, již dávno 

neprosadila a nevytlačila metodu podle 

Snellena? Hlavním důvodem je její časová 

náročnost, a to především systém skó-

rování a vyhodnocování testu. Z tohoto 

důvodu se v průběhu používání prahové 

interpolační metody logMAR postupně 

vyvinuly modifikace této metody, které ji 

měly zjednodušit a zrychlit.
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cRLM neboli kompaktní redukovaný 

logMAR (Compact Reduced LogMAR) je 

další možností, jak zjednodušit, zrychlit 

a zároveň zpřesnit testování zrakové 

ostrosti. Tato optotypová tabule byla 

testována s třemi optotypovými znaky 

na řádku při vyšetřování zrakové ostrosti 

u dětí postižených amblyopií [7]. Každý 

optotypový znak představoval hodnotu 

0,033 logMAR. Optotypová tabule neob-

sahovala oproti standardní ETDRS horizon-

tální linie, které zabraňují shlukování znaků 

(Crowding Phenomenon, obr. 2). I přes toto 

zjednodušení autoři studie dosáhli velice 

dobrých výsledků. Hodnota TRV byla 

u standardní metody ETDRS stanovena na 

± 0,14 logMAR (7 ETDRS znaků), u cRLM na 

± 0,17 logMAR (5  ETDRS znaků) a u Snel-

lenovy metody na ± 0,29 logMAR (různý 

počet Snellenových znaků). Při porovnání 

standardní metody ETDRS a cRLM nebyl 

zjištěn rozdíl větší než dva optotypové 

řádky. Při porovnání standardní ETDRS 

a Snellenovy metody dosahoval rozdíl 

téměř tří řádků na optotypové tabuli. 

Zajímavé je také měření délky testování 

u těchto metod. U metody cRLM byl čas 

testování 40 sekund (medián), a byl tedy 

o 10 sekund delší než u Snellenovy me-

tody, ale zároveň o 20 sekund kratší než 

u standardní metody ETDRS.

Existuje i přenosná varianta optoty-

pové tabule ETDRS (Customized portable 

ETDRS). Toto zařízení se testovalo při 

vyšetřování zrakové ostrosti na venkovské 

populaci v Indii [4]. Zařízení bylo vyvinuto 

tak, aby bylo přenosné (5 kg proti 14 kg 

standardní ETDRS), jednoduché a levné 

(112 proti 2 700 USD) a zároveň splňovalo 

normy potřebné pro zajištění standardních 

podmínek pro testování zrakové ostrosti 

(osvětlení, vyšetřovací vzdálenost).

Výsledné hodnoty TRV ukazují v po-

rovnání se standardním provedením 

obr. 1  Optotypová tabule ETDRS
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ETDRS rozdíl maximálně 1 optotypového 

řádku, respektive 3 optotypových řádků 

v porovnání se Snellenovou metodou.

Závěr

Výše uvedené studie jsou jasným 

důkazem, který svědčí jak o větší přesnosti 

a opakovatelnosti prahové interpolační 

metody logMAR na optotypu ETDRS, 

tak i, v případě některých modifikací této 

metody, o její nenáročnosti (Customized 

portable ETDRS) a rychlosti (ETDRS-Fast, 

cRLM). Dalo by se říci, že již nic nemůže 

bránit masivnímu klinickému i neklinické-

mu rozšíření této metody. Na závěr tedy 

uvádíme ještě jednu studii, která shrnuje 

rozšíření metod testování zrakové ostrosti 

v posledních letech.

Doktorka T. N. Moutray z oční kliniky 

v Belfastu [6] zjišťovala, jaké metody se 

používaly pro hodnocení zrakové ostrosti 

ve 160 klinických studiích v USA a Velké Bri-

tánii v letech 1994–2004. Ve Velké Británii 

byly v tomto období výsledky studií pre-

zentovány v 58 případech celořádkovou 

metodou podle Snellena a ve 20 případech 

prahovou interpolační metodou logMAR. 

V USA to bylo 60 případů celořádkovou 

metodou podle Snellena a 14 případů 

prahovou interpolační metodou logMAR 

ETDRS. 10 % autorů převádělo výsledky 

podle Snellena na formát logMAR. V 5 stu-

diích (3 %) byl výsledek ve zlomku podle 

Snellena převeden na decimální formát. 

Autorka této studie vyjadřuje své obavy 

ohledně uvádění výsledných hodnot zra-

kové ostrosti v různých formátech, a proto 

doporučuje výsledky zrakové ostrosti mezi 

sebou nepřevádět a uvádět je na stan-

dardizovaných protokolech v původní 

podobě, ve které byly měřeny.

V současné době by podle našeho 

názoru, z důvodu určitého přechodného 

období, bylo nejvhodnější používat obě 

metody testování zrakové ostrosti. Tedy 

jak prahovou interpolační metodu logMAR 

na optotypové tabuli ETDRS, tak i tradiční 

celořádkovou metodu na optotypové 

tabuli podle Snellena.

Mgr. Petr Veselý, DiS.,

MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D., 

Klinika nemocí očních a optometrie 

LF MU a FN u sv. Anny, Brno
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očných optikov a optometristov

4. odborný kongres

Vážené kolegyne, vážení kolegovia. 

Aj tento rok sa už tradične konal 

v Jasnej Odborný kongres opti-

kov a optometristov. Bol to už 4. ročník 

a veľmi prínosnou bola zmena miesta 

konania kongresu. Stretli sme sa v dňoch 

10.–12. 10. 2008 v priestoroch hotela Druž-

ba. Príjemné prostredie, bohatý odborný 

a kultúrny program na kongres tento rok 

prilákal veľký počet účastníkov. 

Kongres sa začal v piatok spoločnou 

neformálnou večerou pri ľudovej hudbe 

a grilovaných špecialitách. Toto nefor-

málne posedenie bolo veľmi príjemnou 

príležitosťou na stretnutie sa kolegov, 

na diskusiu o aktuálnych problémoch 

a vytvorilo mnoho zaujímavých podnetov 

pre každodennú prácu.

Program pokračoval v sobotu blokom 

odborných prednášok. Témy prednášok 

boli naozaj zaujímavé a k mnohým sa 

rozpútala živá a podnetná debata. Nové 

informácie sme mohli načerpať z nasle-

dovných prednášok:

•   Prechod na euro – povinnosti, aktuálne 

informácie (Mgr. Štarková)

•   Povrchové  zušľachťovacie  systémy 

od spracovania na optike až po predaj 

zákazníkovi (Ing. Vízner)

•   Laserové operácie oka  (MUDr. Ondre-

jička)

•   Je nutný strach z prvej aplikácie kontakt-

ných šošoviek? (Ing. Žácky)

•   Je vaša refrakcia zážitkom pre zákazníka? 

(T. Haberland)

•   Ako úspešne ponúknuť  kontaktné  šo-

šovky (T. Haberland)

•   Ako si správne vybrať software do očnej 

optiky (Ing. Vymyslický)

•   Refrakcia zadarmo – spokojný zákazník? 

(Ing. Vymyslický)

Po náročnom a vyčerpávajúcom dni 

nasledoval zábavný spoločenský večer, 

ktorý bol spojený s vystúpením Janka Kurica. 

Jeho chytľavé pesničky, šarm a dobrá nálada 

rýchlo „nakazila“ všetkých a zábava pokra-

čovala v štýle Davidoff taste party spojenej 

s dobrou hudbou až do skorého rána. 

Celý pracovný víkend uzavrel v nedeľu 

riadny snem Optickej únie Slovenska. 

Ing. Urbánek – prezident OÚS – predniesol 

správu o činnosti za predchádzajúci rok 

a informoval členov o aktuálnej legislatív-

nej situácii. Pre diskusiu nastolil niekoľko 

horúcich otázok, ktoré bude potrebné 

v blízkej dobe urýchlene vyriešiť. Disku-

tovalo sa aj o aktuálnej situácii v školst-

ve, o úhrade zdravotníckych pomôcok 

a o ochrane spotrebiteľa pri výkone bežnej 

praxe očného optika. 

4. ročník Odborného kongresu op-

tikov a optometristov sa uskutočnil aj 

za výraznej podpory generálneho sponzo-

ra – firmy Sagitta s.r.o. – a sponzorov – 

 firiem Danae Vision, Metzler International 

a Rodenstock. Sponzorom za ich finančnú 

a organizačnú podporu ďakujeme.

Už teraz sa tešíme na stretnutie pri 

budúcom ročníku.

Ing. Zdenka Sivičeková

členka predstavenstva OÚS

zdenka.sivicekova@rodenstock.sk
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Vzpomínky
na optiku před deseti 

lety a dnes

V takové chvíli se sluší položit třem 

stálým členům redakční rady několik otá-

zek. Vzpomínání a srovnávání se ujmou 

Ladislav Najman, Vilém Rudolf a Ivan 
Vymyslický.

 Jak vypadal z Vašeho pohledu obor 
před 10 lety a jak vypadá dnes? Jakým 
směrem se vyvíjí?

LN: Před 10 lety jsme v našem oboru 

prožívali veliký rozmach. Vznikaly, někdy až 

překotně, nové optiky a mnoho optiků se 

snažilo „postavit se na vlastní nohy“. Dnes 

je v tomto směru třeba větší rozvahy. 

V té době také končili studium první 

absolventi bakalářského studia optometrie 

v Brně a Olomouci. Za těch 10 let máme 

v naší republice stovky optometristů, z nichž 

mnozí se velmi úspěšně zařadili do praxe 

a dosáhli velmi dobré odborné úrovně. 

Dnes se již málokdo pozastaví nad tím, že 

jsou mu v oční optice poskytnuty veškeré 

služby spojené s korekcí zraku – od vyměření 

a předpisu korekce až po zhotovení brýlí 

nebo aplikaci kontaktních čoček. To před 

10 lety vůbec nebylo tak běžné. 

A jakým směrem se obor vyvíjí? Když 

sleduji tu záplavu nejrůznějších odbor-

ných přednášek, školení a prezentací 

během každého roku, pevně optimisticky 

věřím, že obor oční optiky směřuje k vyšší 

odbornosti a profesionalitě v tom nejlep-

ším smyslu slova.

VR: Doznívající porevoluční euforie 

před 10 lety se změnila v tvrdou realitu 

zdravé konkurence, ve které, tak jako všude 

na světě, přežijí jen ti nejlepší. Myslím, že 

s narůstajícím počtem optik si to každý 

z nás uvědomuje. Konečně tedy přichází 

doba, kdy o přežití rozhodne kvalita služby 

a ne jen množství prodaných brýlí. Je to je-

diná správná cesta k tomu, aby tuto službu 

provozovali skuteční optici a optometristé, 

kterým záleží na profesní cti.

IV: Oční optika se změnila jako všech-

no v naší společnosti. Především se zvýšil 

počet optik a tím vzrostla konkurence. 

Optici si musí více hledět každého zá-

kazníka a především zlepšit, rozšířit svůj 

servis. Výrazným způsobem se zvětšil podíl 

optických řetězců na trhu České republiky 

a tím i cenová strategie prodeje brýlí. V bu-

doucnu budou tlaky na nižší ceny a lepší 

servis výrazně silnější.

Letošní prosincové číslo časopisu Česká oční optika 

slaví desetileté výročí – přesně tolik let jej totiž Spo-

lečenstvo českých optiků a optometristů vydává ve spo-

lupráci s nakladatelstvím EXPO DATA spol. s r.o. 
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  V čem jsou si podobní absolventi před 
10 lety a dnes, v čem se liší? Co umějí ti 
dnešní navíc, v čem naopak tápou?

LN: Jako zástupce optického školství 

musím v první řadě připomenout, že 

v současné době vychováváme oční optiky 

ve dvou úrovních. V té první je to čtyřleté 

studium s maturitou a v té druhé je to tří-

leté vyšší odborné studium pro absolventy 

střední školy ukončené absolutoriem. Vyšší 

odborné vzdělání je možné absolvovat 

také dálkovou formou. Musíme bohužel 

konstatovat, že se negativně projevuje 

vliv méně početných ročníků na kvalitě 

přijatých studentů. Ti nejlepší odcházejí 

po absolvování ZŠ na gymnázia a pak 

na VŠ. Několik posledních let máme vůbec 

problém naplnit na dostatečný počet třídy 

v prvních ročnících. Navíc se, zvláště u čtyř-

letého studia, u části studentů negativně 

projevuje malá motivace pro toto odborné 

vzdělávání. Útěchou nám může být, že je 

to všeobecně rozšířený jev u dospívající 

mládeže a že vztahy „učitel versus žák“ jsou 

podobné v celé historii školství. Vzpomeň-

me jen na známé starší filmy pro pamětníky 

ze školního prostředí. 

Koncepce a náplň vzdělávání v oboru 

se postupně také mění. Dnes se v oboru 

oční optiky nepožaduje taková úroveň 

manuální zručnosti, jak tomu bylo v době 

ručního zabrušování čoček. Těžiště práce 

očního optika se přesunuje k dokonalejší 

komunikaci se zákazníkem, což mimo 

znalostí z oboru psychologie vyžaduje 

i širší teoretické vědomosti o rozsáhlém 

sortimentu čoček a jejich zušlechťovacích 

úpravách a také o stále se měnícím sorti-

mentu obrub a vývoji módních trendů.

VR: Řekl bych, že nejeden kolega spílá 

na úroveň dnešních absolventů. Po odbor-

né stránce je většina z nich spíš nepřipra-

vena. Existují samozřejmě světlé výjimky, 

ale obecně si myslím, že se na práci v praxi 

připravují až v praxi samotné. Na druhou 

stranu je zřejmé, že jejich znalosti v ob-

lasti přístrojové techniky a zejména pak 

výpočetní techniky jsou výborné a daleko 

převyšují absolventy bývalé. Tím jsou pro 

mnoho kolegů, kteří si v těchto oborech 

příliš nevěří, velmi cennou devizou.

IV: Dnešní absolventi mají více sebe-

vědomí a zdravé podnikatelské drzosti. 

Na druhé straně mají rezervy především 

v obchodních a prodejních dovednostech. 

Ve škole se nyní více dozvědí o různých vý-

robcích a jejich zvláštnostech díky zájmu 

firem o budoucí zákazníky.

 Jaká byla role Společenstva před 
10 lety a jaká je dnes? Co se změnilo, 
na čem je třeba dál pracovat?

LN: Odpověď na tuto otázku bych 

raději přenechal svým kolegům, kteří jsou 

v tomto směru povolanější, protože se 

ve vedení Společenstva pohybují už hodně 

let. Mým soukromým názorem je, že by 

jakékoliv profesní společenstvo mělo zahr-

novat všechny zástupce, kteří se pohybují 

v daném oboru. Zvolené vedení tohoto 

sdružení by pak mělo pravomoci rozhodo-

vat a zastupovat obor na veřejnosti. 

Ladislav Najman

Vilém Rudolf

Ivan Vymyslický



Ideální partner

Optika Čivice s.r.o., Ke Mlýnu 7, 530 06  Pardubice
Tel.: +420 466 798 303, fax: +420 466 798 306, e-mail: objednavka@optikacivice.cz, www.optikacivice.cz

Progresivní čočkou MV-AKTIV INT nabízíme ideálního partne-
ra, který je velmi mnohostranný. Tak mnohostranný jako je 
i sám život. Koncept, MV-AKTIV INT dává volný prostor pro 
každý individuální vývoj, a to s dobrým pocitem, že je kvalita 
a nejmodernější technika adekvátně využita.   

Základem konceptu MV-AKTIV INT jsou požadavky trhu na 
moderní progresivní čočky. MV-AKTIV  INT integruje nejnovější 
možnosti a poznatky v oblasti technologie progresivní
korekce zraku:

  Vynikající snášenlivost
  Naprosto přirozené vidění
  Bezproblémové a rychlé přivykání 
  Široké zorné pole pro oblast do dálky,
  blízka i na střední vzdálenost
  Žádný skok obrazu
  Komfort vidění při rychlé změně směru pohledu
  Optimální vidění i v úzkých obrubách... 

  ... a k tomu přináší aktuální poznatky koncepce 
      individuálních progresivních čoček.

Přesný výrobní rozsah je uveden v ceníku.

MV-AKTIV INT PRODUKTOVÁ NABÍDKA 

PLAST Rozsah hodnot

 + –

MV-AKTIV INT 1.74   -13,0

MV-AKTIV INT 1.67 +7,5 -12,0

MV-AKTIV INT 1.67 Transitions B/G +7,5 -12,0

MV-AKTIV INT 1.6 +6,5 -10,0 

MV-AKTIV INT 1.5 +6,0 - 7,0

MV-AKTIV INT 1.5  Transitions B/G +6,0 - 6,0

MV-AKTIV INT Short 1.6 +7,0 - 9,0

MV-AKTIV INT Short 1.5 +5,0 - 6,0

MINERAL  Rozsah hodnot

 + –

MV-AKTIV INT MIN 1.8  -14,5

MV-AKTIV INT MIN 1.7 +2,5 -13,0

MV-AKTIV INT MIN 1.6 +6,5 -10,0

MV-AKTIV INT MIN 1.6 Fototrop +6,5 - 7,0

MV-AKTIV INT MIN 1.5 +6,5 - 6,5

MV-AKTIV INT



MV-AKTIV INT

Progresivní brýlové čočky...
...pro vše, co přináší život  
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VR: Role jako taková se nezměnila. 

Společenstvo dál zastupuje zájmy optiků 

a optometristů v České republice. Změnil se 

však výrazně způsob práce. Rozdělení úkolů 

v předsednictvu mezi jednotlivé členy vedlo 

k tomu, že každý ví o své specializaci téměř 

vše a věnuje se jí naplno. Proto se také po-

dařilo prosadit změny do zákonů a vyhlášek 

české legislativy, o kterých se nám před lety 

ani nesnilo. Proto se podařilo uzákonit obor 

optometrie a výrazně zredukovat cenová 

omezení. Česká oční optika a optometrie 

vytratili. Podobně se to dá říct i o vysta-

vujících firmách. To může u každoročních 

návštěvníků, kteří nepřicházejí výhradně 

za účelem obchodních jednání, navozovat 

postupně dojem „všednosti“. O to větší 

práce pak každoročně čeká organizátory 

veletrhu a autory prezentací jednotlivých 

vystavujících firem, aby k tomuto pocitu 

u návštěvníků nedocházelo. 

VR: Dříve to byla událost, dnes je to 

hlavně práce.

IV: Optický veletrh je již stabilně 

zapsán do kalendáře celé naší optické 

veřejnosti. Je vnímán jako možnost se-

tkávat se, uzavírat obchody, sbírat infor-

mace. V tomto se jistě mnoho nezměnilo. 

Příjemné je zjištění, že veletrh hodně 

navštěvují začínající optici. Zda veletrh 

bude růst, záleží také na spokojenosti 

vystavujících firem. Jisté názory na změ-

nu veletrhu a strategii jsou již dnes mezi 

vystavovateli zřejmé.

 Jak se podle Vašeho názoru za 10 let 
proměnili lidé, kteří navštěvují optiky 
a potřebují nějakou optickou pomůc-
ku? Vybírají si jiný sortiment výrobků? 
Orientují se více? Mají nějaké speciální 
požadavky?

LN: I když se přímo nepohybuji v kon-

taktu se zákazníky v očních optikách, zdá 

se mi, že jsou informovanější než před 

10 lety. Tehdy jste například jen sporadic-

ky narazili na zákazníka, který požadoval 

antireflexní úpravu čoček. Lidé, zvláště 

mladší, se více řídí módními trendy. Také 

kontaktní čočky se staly samozřejmou 

součástí korekce zraku.

VR: Klienti přestali brát brýle pouze 

jako prostředek k lepšímu vidění. Daleko 

lépe se dnes orientují v práci s počítačem 

a dokážou si najít veškeré dostupné infor-

mace předem. Zajímají se o technickou 

i estetickou stránku výrobků a na nás to 

klade daleko vyšší nároky. Nemůžeme 

přece zůstat pozadu, musíme vědět víc 

než oni. Proto k optické práci přibývá 

nutnost prostudovat všechny dostupné 

materiály o brýlových obrubách i čoč-

kách. Klient dnes přichází do optiky 

s daleko jasnější představou, jak má jeho 

korekční pomůcka vypadat a jak mu má 

sloužit. Brýle se pro většinu lidí staly nejen 

nutným zlem, ale i účinným pomocníkem, 

který navíc může zdobit.

se za ta léta naplno zařadila do evropských 

a světových profesních organizací. Pořádali 

jsme jednání ECOO a každoročně se k nám 

sjíždějí učitelé z celé Evropy. Podařilo se 

mnohé zlepšit v celoživotním vzdělávání 

optiků i optometristů. S kolegy i s veřejností 

komunikujeme prostřednictvím dvou plně 

profesních časopisů. Vůči veřejnosti máme 

určitý dluh v propagaci oboru, o kterém 

dobře víme, a plánujeme jeho napravení. 

Hodně bychom také potřebovali vylepšit 

v oblasti školství, hlavně sjednotit všechny 

školy, na kterých studují budoucí optici 

a optometristé, tak, aby měly shodný 

pohled na budoucnost optického školství 

a respektovaly potřeby oboru.

IV: SČOO za posledních 10 let proká-

zalo, že je jedinou a slučující organizací 

všech, kteří se aktivně nebo pasivně o obor 

oční optiky zajímají nebo v něm pracují. 

Svou prací dosáhlo vyřešení celé řady 

legislativních, odborných potíží a napl-

ňuje tak své hlavní poslání: být servisní 

organizací pro všech optiky, optometristy, 

školy i firmy. 

 Pozorujete nějaký posun v tom, 
jak optici vnímali veletrhy optiky před 
10 lety a jak k nim přistupují dnes?

LN: Brněnský optický veletrh Opta 

se stal za ta léta už samozřejmostí a má 

svůj okruh stálých návštěvníků. Možná, 

že před 10 lety jsme mohli potkat více 

náhodných zvědavců, kteří se postupně 
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IV: Zákazníci, kteří dnes chodí do op-

tik řešit své potíže s viděním, změnili své 

nákupní chování velmi výrazně. Stoupají 

nároky na vidění, proto vyžadují i lepší 

brýle, věnují výběru delší čas a chtějí 

v brýlích lépe vypadat. Jsou také připra-

veni za brýle více utratit. Na druhé straně 

jsou zákazníci také více sebevědomí 

a někdy až agresivní ve vyžadování péče 

o sebe a o optickou pomůcku. 

 Máte nějakou novou zprávu z oboru 
nebo nějaký příběh či příklad, který 
může být pro ostatní inspirující či poučný 
a nad kterým jste se v poslední době 
zamýšleli?

LN: Ve škole nás velmi nepříjemně 

překvapuje, že na základních školách po-

dávají výchovní poradci žákům při výběru 

školy, na kterou se budou po skončení 

9. třídy hlásit, informace v tom smyslu, 

že na obor oční optiky se nemá cenu 

hlásit, protože absolvent nemá uplatnění 

v očních optikách. Je to pro nás překva-

pující zjištění, protože se nám každoročně 

ve škole objevuje řada nabídek volných 

míst pro naše absolventy, kdy někteří 

majitelé optik usilovně hledají optiky 

a optometristy do svých provozoven. Naši 

absolventi mají možnost zvýšit si kvalifi-

kaci studiem optometrie na VŠ. Z toho, 

jaký zájem zaznamenáváme o kvalitní 

absolventy tohoto studia, lze usuzovat, že 

majitelům optik jde o vysokou odbornou 

úroveň poskytovaných služeb v našem 

oboru, což mě do budoucna naplňuje 

optimismem.

VR: Když se dnes v kterémkoliv městě 

v České republice zastavím před výlohou 

oční optiky, jako že mi to profesionální 

deformace velí, s úžasem pozoruji, kolik 

kolegů nechalo své provozovny dýchat 

duchem minulého tisíciletí. Jindy se rychle 

podívám, jestli jsem skutečně ještě u nás, 

protože design a vybavení některých 

optik se může směle měřit se světovou 

špičkou. Dokonce některým kolegům 

závidím nejeden nápad a spílám si, že to 

nenapadlo mě. 

IV: Byl jsem nedávno na obsáhlém se-

mináři v Německu a když jsem německým 

kolegům v diskuzi povídal o povinnosti 

optometristů se vzdělávat, byli uvede-

ným systémem velmi nadšeni, až nám ho 

záviděli. Myslím, že zde jsme udělali krok 

správným směrem. Na druhé straně mají 

němečtí kolegové velmi přirozený zájem 

o nové informace a další vzdělávání. Kon-

kurence jim nedovolí dlouho spát. U nás je 

celá řada vzdělávacích akcí navštěvována 

podle množství přidělených kreditních 

bodů a kvalita informací je často odsunuta 

až na druhou kolej. To nás od kolegů v Ně-

mecku dost podstatně odlišuje.

Na závěr dodejme, že za dva roky 

tomu bude padesát let, kdy se začal ča-

sopis vydávat.

Za rozhovor poděkovala redakce

10 let České oční optiky okem grafiků:
obálky čísel 4/98, 2/99, 4/2004, 1/2006.



Vliv p írodních karotenoid                                     

Onemocnění, které postihuje centrální část 
sítnice oka, nebo-li žlutou skvrnu, se nazývá 
věkem podmíněná makulární degenerace 
(VPMD) a setká se s ní asi čtvrtina 
dospělé populace nad 60 let. Jedná se 
o multifaktoriální onemocnění způsobené 
kombinací a interakcí genetických faktorů 
s vlivy prostředí a tělesnými charakteristi-
kami pacienta. Jedním z faktorů, které 
přispívají ke vzniku této zákeřné nemoci 
je podle světové zdravotnické organizace 
(WHO) také nevyvážená strava. 

 Oční čočka soustřeďuje a zaostřuje světelné 
paprsky do žluté skvrny. Tak vznikají ostré ob-
razy. Na jedné straně je energie vnějšího světla 
zachycována ve smyslových buňkách, na straně 
druhé se k tvorbě vnitřní energie využívá kyslí-
ku, který je nezbytný pro vytváření a odbourá-
vání buněčného materiálu. Důsledkem tohoto 
procesu je skutečnost, že světlo a kyslík jsou 
faktory, které podporují vznik volných radikálů. 
Díky těmto vytvořeným agresivním činitelům 
dochází ve žluté skvrně k chemickým reakcím, 
jejichž následkem je odumírání smyslových bu-
něk.

 Zdravé lidské oko je vybaveno přirozeným 
antioxidačním obranným systémem, který sni-
žuje oxidační stres. Jako ochranu proti nebez-
pečným volným radikálům obsahuje sítnice 
vysokou koncentraci antioxidačních enzymů, 
například superoxid – dismutázy a glutathion 
–  peroxidázy, které mohou zmíněné škodlivé 
produkty metabolismu absorbovat a neutrali-
zovat. Ke správné funkci enzymů jsou nezbytné 
kofaktory, kterými jsou zinek, měď nebo selen 
a právě tyto prvky nalézáme ve vysoké koncen-
traci v očních tkáních. Další významnou ochra-
nu poskytují vitamín C a karotenoidy, které fun-

gují jako neenzymatické zhášeče kyslíkových 
radikálů.

 Konec spekulacím o vlivu antioxidantů na 
věkem podmíněná oční onemocnění učinili 
američtí vědci z National Eye Institute, kteří 
provedli rozsáhlou vědeckou studii ARDES1) 

(Age-Related Eye Disease Study), jíž se účastni-
lo přes 3 600 jedinců s VPMD v různých stádiích 
nemoci. Během studie byl sledovaným paci-
entům zajištěn denní přísun vyššího množství 
vitamínu C, beta-karotenu a zinku, vitamín E 
a v malém množství nechyběla ani měď. Měď 
byla do této formulace přidána z preventivních 
důvodů, jelikož dlouhodobý vyšší příjem vita-
mínu C, železa nebo zinku významně redukuje 
resorpci mědi, která je důležitou součástí řady 
enzymů a její dlouhodobý de� cit může vyvolat 
anémii. Výsledky této studie prokázaly signi-
� kantní snížení rizika rozvoje pokročilé VPMD 
o 25 % při dlouhodobém denním příjmu vyš-
šího množství antioxidantů ve srovnání s kon-
trolní skupinou.

 Přírodní karotenoidy jsou rostlinné pigmen-
ty, dodávající barvu některým druhům zeleniny 
a ovoce a tvoří významnou skupinu antioxidan-
tů. Přestože bylo doposud v  potravě identi� ko-
váno přes 600 druhů karotenoidových barviv, 
lidský organismus jich využívá pouze šest, mezi 
něž patří nejznámější beta-karoten, ale i lutein 
a jeho izomer zeaxanthin. Pozitivní vliv beta-
karotenu na VPMD byl společně s dalšími an-
tioxidanty potvrzen desetiletou studií ARDES, 
v současné době však již probíhá studie ARDES 
II, kde byly ke stávající antioxidační formulaci 
přidány také další dva karotenoidy, lutein a zea-
xanthin. Oba karotenoidy se akumulují ve žluté 
skvrně a ochraňují ji před škodlivými ultra� alo-
vými paprsky. Jedna z prvních rozsáhlých stu-

dií, která zkoumala vliv karotenoidů v dietě na 
riziko rozvoje VPMD byla tzv. Eye Disease Case 
Control Study2). Výsledky této studie prokázaly 
signi� kantní snížení rizika rozvoje očních one-
mocnění u lidí s vysokým obsahem luteinu 
a zeaxanthinu v krvi. Navíc bylo potvrzeno nižší 
riziko rozvoje VPMD u jedinců, jejichž dieta ob-
sahovala minimálně 5,8 mg luteinu a zeaxan-
thinu v denní dávce, než u těch, jejichž příjem 
obou karotenoidů byl nižší než 1,2 mg denně. K 
obdobnému závěru došli i výzkumní pracovníci 
v průzkumu, který byl určen k získání národních 
reprezentativních informací, týkajících se zdra-
votního a stavu a výživy občanů Spojených stá-
tů amerických v tzv.  Third National Health and 
Nutrition Examination Survey neboli NHANES 
III3), kde se též ukázalo, že denní příjem 6 mg lu-
teinu a zeaxanthinu je asociováno se snížením 
rizika rozvoje VPMD. 

 Předpokládá se, že konzumací pěti kusů 
ovoce a zeleniny denně získá organismus při-
bližně 5 až 6 mg karotenoidů, včetně luteinu 
a zeaxanthinu. Průměrný přísun karotenoi-
dů se však v populaci odhaduje přibližně na 
2 mg denně, proto je tedy vhodné doplňo-
vat chybějící množství karotenoidů společně 
s dalšími antioxidanty, zinkem a mědí ve formě 
kvalitních doplňků stravy jakým je například 
Ocutein. Každodenní užívání Ocuteinu, lze do-
poručit především jedincům, kteří překročili vě-
kovou hranici 50 let, mají rodinnou predispozici 
k VPMD, nebo jim bylo diagnostikováno počá-
teční stádium VPMD.

PharmDr. Pavla Šubrtová

Ochranný štít a výživa pro Vaše oči!

OCUTEIN®
LUTEIN  ZEAXANTHIN  BETAKAROTEN

Lutein
Zeaxanthin
Betakaroten
Vitamin C
Vitamin E (α-TE)
Měď
Zinek
Selen

6,0 mg
1,0 mg
2,0 mg

180,0 mg
30,0 mg

1,0 mg
10,0 mg
26,0 µg

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno

300
300

není stanoveno
60

není stanoveno

2 tobolky obsahují % DDD: doporučená denní dávka

OBSAH: 

  Pomáhá ke zlepšení 
ostrosti vidění.

  Je vhodný 
při únavě očí.

  Podporuje regeneraci 
očních buněk.

9mg

L U T EI N

ZEAXANTHIN  BETAKAROTEN

d
o

p
ln

ěk
 s

tr
av

y

Pro vyzkoušení tří produktů  OCUTEIN ve Vaší 
ordinaci volejte bezplatnou linku 800 555 568.  
Produkty Vám budou zaslány ZDARMA. 

S Vašimi dotazy a náměty se prosím obracejte na naši bezplatnou infolinku: 
800 555 568 nebo na e-mail: info@DaVinciAcademia.cz,
další informace naleznete také na: 
www.DaVinciAcademia.cz  a  www.ocutein.cz

K dostání pouze v lékárnách.

Orientační cena: 249 Kč/75 tob.

na věkem podmíněnou makulární degeneraci

1) ARDES (Age-Related Eye Disease Study), National Eye Institute: 
http://www.nei.nih.gov/amd/
2) Eye Disease Case Control Study Group. Antioxidant status and neovascular 
age-related macular degeneration. 
Archives of Ophthalmology 1993;111:104-109.
3) NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey), 
American Optometric Association: http://www.aoa.org/x4732.xml  
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Vzdělávání
očních optiků

a optometristů

Informace o studiu ve školním roce 2009/2010

Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého Olomouc
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc

tel.: 585 634 010-15, fax: 585 225 737

e-mail: vaskova@upol.cz, www.upol.cz

Typ studia:

•   Prezenční bakalářské studium 

Optika a optoelektronika, doba studia 

3 roky. 

Optometrie, doba studia 3 roky. 

Ortoptika, nový obor, možnost studia 

od r. 2009/10, podrobné info viz přímo 

univerzita

•   Navazující magisterské studium 

Optika a optoelektronika, doba studia 

2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:

Do 28. 2. 2009 formou elektronické přihláš-

ky s přiloženým dokladem o zaplacení ad-

ministrativního poplatku ve výši 500,- Kč. 

Termín přijímacích zkoušek:

Od 1. 6. 2009, písemný test z fyziky a mate-

matiky u oboru Optika a optoelektronika, 

u oboru Optometrie navíc z biologie.

Den otevřených dveří:

23. 1. 2009, 9.00–13.00 hod

Masarykova univerzita v Brně, 
Lékařská fakulta
Komenského nám. 2, 662 43 Brno

tel.: 549 494 710, 8188, 8076, 6782, 8283 

fax: 542 213 996

e-mail: studijni@med.muni.cz,

www.med.muni.cz

Typ studia:

•   Prezenční  bakalářské  studium Optika 

a optometrie, doba studia 3 roky.

•   Navazující magisterské  studium pro 

absolventy bakalářského studia Specia-

lizace ve zdravotnictví, studijního oboru 

Optika a optometrie nebo Optometrie, 

doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:

Pro bakalářské studium do 28. 2. 2009 

formou elektronické přihlášky na adrese 

http://is.muni.cz/prihlaska/, administra-

tivní poplatek ve výši 400,- Kč.

Pro magisterské studium do 30. 4. 2009, 

administrativní poplatek 400,- Kč.

Podmínky pro přijetí:

•   středoškolské studium ukončené matu-

ritní zkouškou

•   úspěšné vykonání přijímacích zkoušek 

na fakultě

Termíny přijímacího řízení:

•   bakalářské studium 

18. 6. 2009, písemný test z fyziky 

a biologie

•   magisterské studium  

2. 7. 2009, test z úrovně vědomostí 

na bakalářském studiu

Možnost ubytování:

koleje Masarykovy univerzity



Česká oční optika 4/2008

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola
Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1

tel.: 222 321 793, fax: 222 320 006

e-mail: szsavzs@szspraha1.cz,

www.szspraha1.cz

Typ studia:

•   Oční  technik bez  získání  způsobilosti 

zdravotnického pracovníka – čtyřleté 

denní studium po základní škole ukon-

čené maturitní zkouškou.

•   Diplomovaný  oční  optik  bez  získání 

způsobilosti zdravotnického pracov-

níka – dálkové tříleté vyšší studium 

po střední škole s maturitou, ukončené 

absolutoriem z odborných předmětů 

a cizího jazyka. Součástí absolutoria je 

obhajoba absolventské práce. Absolvent 

je oprávněn užívat titul DiS (diplomova-

ný specialista).

Termíny podání přihlášek:

Obor Oční technik – zákonní zástupci po-

dají za uchazeče přihlášku do 15. 3. 2009 

na dotyčnou školu. 

Obor Diplomovaný oční optik – 31. 5. 

2009 (1. kolo), případné 2. kolo může být 

vypsáno dle zákona 561/2004.

Termíny přijímacích zkoušek: 

Obor Oční technik – přijímací zkoušky se 

nekonají, do 30. 3. budou všem uchaze-

čům zaslána kritéria pro přijetí ke studiu. 

(Podle stanovených kritérií budou ucha-

zečům uděleny body, kritériem pro přijetí 

je prospěch v 8. a 9. ročníku ZŠ, podrobně 

viz webové stránky.) Dne 27. 4. 2009 bu-

dou vyhodnoceny výsledky a ty budou 

zveřejněny na internetových stránkách 

a také přímo ve škole.

Obor Diplomovaný oční optik – přijímací 

zkoušky se nekonají. Vyhodnocení přijí-

macího řízení proběhne na základě kritérií 

v měsíci červnu.

Školné pro obor Diplomovaný oční optik: 

3 000 Kč ročně; je splatné ve dvou splát-

kách po 1 500,- Kč

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Merhautova 15, 613 00 Brno 

tel.: 545 576 263, fax: 545 425 850

e-mail: skola@szsmerh.cz, www.szsmerh.cz

Typ studia: 

•   Oční  technik bez  získání  způsobilosti 

zdravotnického pracovníka (OCT ) – 

čtyřleté denní studium po základní škole 

ukončené maturitní zkouškou.

•   Diplomovaný oční optik –  tříleté vyšší 

odborné studium denní nebo dálkové 

Termín podání přihlášek: 

obor OCT – 15. 3. 2009

Termíny přijímacích pohovorů: 

Obor OCT – 20. a 22. 4. 2009 (1. kolo), 

2. kolo bude upřesněno dle potřeb školy 

počátkem května 2009

Požadavky na přijímací pohovory:

Obor OCT – matematicko-fyzikální test.

Bez přijímacích zkoušek:

pokud v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. po-

loletí 9. ročníku je průměr menší nebo 

roven 1,8 s nejhorším stupněm hodnocení 

předmětu „dobrý“.

Obor DOP – přijímají se uchazeči s úpl-

ným středním vzděláním nebo úplným 

středním odborným vzděláním, kteří splnili 

podmínky přijetí stanovené ředitelem ško-

ly a stanovená zdravotní kritéria.

Den otevřených dveří:

13. 1. 2009, 11.00–17.00 hod

Redakce



38

Nově akreditovaný 
bakalářský studijní 
obor optiky 
a optometrie

Počátkem října 2008 schválila Akreditační 

komise Ministerstva školství, mládeže a tě-

lovýchovy České republiky (MŠMT ČR) roz-

šíření akreditace bakalářského studijního 

programu Biomedicínská a klinická techni-

ka na Fakultě biomedicínského inženýrství 

Českého vysokého učení technického 

(FBMI ČVUT) v Praze o nový obor Optika 

a optometrie pro prezenční formu studia. 

Výuka v uvedeném oboru bude zahájena 

od zimního semestru roku 2009.

Při sestavování náplně a obsahu studia 

jsme si byli vědomi toho, že studovat 

optometrii bez znalostí potřebných 

tické i praktické znalosti z oboru optiky, 

optometrie, oftalmologie, fyziky, chemie, 

principů oftalmologických a optických 

přístrojů a jejich použití, metod stanovení 

refrakčních vad a jejich korekcí všemi typy 

optických pomůcek. Vedle základních 

teoretických znalostí má přehled o spe-

ciálních pomůckách pro těžce zrakově 

postižené, dokáže je určit a používat. V roz-

sahu znalostí a praktických dovedností 

je schopen vyrobit brýle a navrhnout je 

i z estetického hlediska. Ovládá proble-

matiku binokulárního vidění. Je odbor-

níkem – kontaktologem, dokáže stanovit 

typ i všechny parametry vhodné kontaktní 

čočky, ovládá jejich aplikaci. 

Absolvent tohoto studia najde uplatnění 

nejen jako oční optik a optometrista, ale 

i v oblasti práce se speciálními lékařský-

mi přístroji, v oblasti návrhu a výroby 

brýlových a kontaktních čoček a dalších 

příbuzných oborů. Získané vědomosti 

a praktické dovednosti poté může uplatnit 

ve zdravotnických zařízeních, aplikačních 

centrech kontaktních čoček, v provozov-

nách oční optiky, ve výrobě brýlových 

skel, brýlových obrub a kontaktních 

čoček a v oblasti vývoje, výroby a prodeje 

u firem, jež se zabývají vývojem, výrobou, 

prodejem a servisem přístrojové techniky 

pro oftalmologii a optometrii.

V rámci struktury studijního plánu oboru 

Optika a optometrie je do výuky za-

hrnuto vysoké množství hodin vlastní 

odborné praxe u jednotlivých předmětů 

a praktických (laboratorních) cvičení, 

což umožní studentům lépe proniknout 

do praktické problematiky optiky a opto-

metrie. Vzhledem k multidisciplinárnímu 

zaměření nového oboru se na výuce (jak 

teoretické, tak praktické) budou podílet 

i externí specialisté. Budou to především 

odborníci z ostatních fakult ČVUT v Praze, 

z 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

a další externí odborníci z oblasti opto-

metrie, oftalmologie a aplikované optiky. 

Studenti se též v průběhu studia seznámí 

s mnoha moderními lékařskými pracovišti 

a praktickými optickými provozovnami.

Při sestavování náplně studia jsme se se-

známili s požadavky pro získání evropského 

diplomu optometrie a snažili jsme se, aby 

naši absolventi měli co nejlepší průpravu.

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

ke kvalifikaci očního optika by bylo velice 

nesprávné. Proto rozšiřujeme studium 

o náplň oboru oční optiky.

Studijní obor Optika a optometrie si klade 

za cíl vzdělávat nelékařské zdravotnické 

pracovníky v souladu se zákonem o ne-

lékařských zdravotnických povoláních 

a v souladu s požadavky Evropské rady 

optometrie a optiky (ECOO), jejíž členskou 

zemí je Česká republika od roku 1995. 

Bakalářské studium v oboru Optika a op-

tometrie je profesně zaměřené studium, 

kde absolvent získá vědomosti v oblasti 

optiky, optometrie, oftalmologie a dalších 

souvisejících technických i medicínských 

oborů. V rámci studia získá student teore-

tické i praktické znalosti nejen z oborů, které 

potřebuje znát oční optik, ale i z předmětů 

přírodovědného základu (matematiky, 

fyziky, chemie, biologie, aj.), z preklinických 

a klinických lékařských oborů (anatomie, 

histologie, fyziologie, patologie) s důrazem 

na lidské oko a z předmětů, které jsou zákla-

dem přípravy pro další odborné předměty 

z oblasti optometrie a přístrojové techniky, 

využívané v uvedených oborech. Během 

studia budou studenti seznámeni též s prin-

cipy podnikání, vedení optické provozovny, 

právními i ekonomickými předpisy.

Absolvent studijního oboru Optika a op-

tometrie je vysokoškolsky vzdělaný 

odborník, který je teoreticky i prakticky 

připraven pro práci optika, optometristy 

a kontaktologa (optometrista či oftalmo-

log, který absolvoval odborné kurzy České 

kontaktologické společnosti). Má teore-





Jak to vidí 
Tereza Huříková

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?

Díky mé profesi – horské cyklistice – 

velmi důležitou, trať se míhá rychle pod 

koly a jediný přehlédnutý kámen může 

znamenat pád a nedokončení závodu, ba 

co hůř, ohrožení zdraví.

 Co Vás upoutá na první pohled – bar-
va, tvar, zvuk, vůně, nebo něco jiného?

Barva, miluju barvy podzimu, miluju 

hloubku pohledu do krásných očí.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Pouze jako sluneční.

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-
šením?

Když jsem poprvé viděla svého malé-

ho tříměsíčního synovce. Jeho velká tmavá 

kukadla mě uchvátila na první pohled.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 
na stopkách?

Já mám pravidelně oči navrch hlavy 

při závodech a trénincích v terénu, kdy 

ho musím velmi důkladně číst, abych 

předešla karambolu. Přesto se někdy 

stane, že ani tak pádu nepředejdu. Člověk 

musí být opatrný hlavně teď na podzim, 

kdy příroda kameny a kořeny ukrývá pod 

vrstvu barevného listí.

 Co Vás v poslední době uhodilo 
do očí?

Některé módní výstřelky návštěv-

níků centra Prahy jsou opravdu neu-

věřitelné.

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 
se řídíte jinými smysly?

Spíš dám na postupné poznávání 

člověka, který mě zaujal.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?
Ano, každodenní budík v 7.30.

 V kom vidíte hrdinu?
V každém, kdo se nevzdá a bojuje proti 

tvrdým ranám osudu a umí si i v nepřízni 

života vážit a užít.

 Zavíráte před něčím oči?
Před spaním.

40

Příznivci sportu si ihned spojí její jméno s cyklistikou, konkrétně tou terénní (tzv. cross-country). Sportuje 

od mala, začínala však jako lyžařka. Za všechny její úspěchy lze jmenovat 1. místo na mistrovství světa 

juniorů v roce 2005, 2. místo na mistrovství Evropy v Grazu v roce 2006, či 6. místo na světovém poháru v roce 

2007. Jejím vzorem je norská cyklistka Gunn-Rita Dahle a jejím nejoblíbenějším terénem ten kopcovitý, deštivý, 

s kořeny, protože je do něj vrostlá – pochází totiž ze šumavské oblasti, konkrétně z Vimperka.



 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 
a vnímáte?

Jako pestrobarevnou kouli, na které 

se prolínají životy různých tvorů a udá-

losti mezi nimi tvoří bouřlivé uzly, které 

se zamotávají a rozmotávají s velkou 

dynamikou.

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: Jan Němec, www.mtbs.cz

 Nad čím byste přivřela oko?
Nad chybou, kterou druhý udělal 

neúmyslně, a lituje toho.

 Co (nebo koho) byste střežila jako 
oko v hlavě?

Své rodiče, svého přítele a jednou 

své děti.

 Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Přátelé, kteří se mi ozvou po mých 

úspěšných i neúspěšných závodech 

a podpoří mě. Stejně tak, jako jen tím, že 

je můžu nazývat svými přáteli.

 Na co se ráda díváte?
Na takřka nedotčenou přírodu, na hory 

a svého přítele.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 
za vidění?

Nový Zéland.

 Máte někdy chuť vidět do budouc-
nosti?

Ne.

 Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?

Že úspěch je relativní a člověk se 

neustále učí.

 Z pohádek známe situaci, kdy musí 
hlavní hrdina jít stále kupředu a nesmí 
se ohlédnout. Přesto Vy osobně – co 
vidíte, když se ohlédnete (a co máte 
před sebou)?

Spoustu pádů, šrámů, vítězství, radostí 

a překvapení. Zkušenosti milé i poučné, 

které buď použiji, nebo úspěšně zapome-

nu, abych si mohla nabít podruhé.
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SAGITTA CUP
letos podesáté!

Jubilejní desátý ročník SAGITTA CUPu organizovala SAGITTA Brno  
poprvé v Praze. Rekordní účast 40 účastníků, z toho 32 aktivních  

hráčů, hostilo ve dnech 10.–12. října 2008 tenisové centrum Průhonice  
u Prahy. Hotelové a stravovací služby poskytl na vysoké úrovni  

Club Hotel Praha Průhonice.

Zatímco v soutěži jednotlivců se opakovalo loňské finále se stejným výsledkem (Zdeněk Míček po vyrovnaném boji 
porazil Josefa Koutníka), soutěž čtyřher zaznamenala ve srovnání s devátým ročníkem změnu na třech postech, 
pouze jedinou stříbrnou pozici na stupních vítězů obhájil Zdeněk Horký.
Stejně jako v předchozích devíti ročnících, tak i v tom kulatém desátém bylo hlavním cílem SAGITTY Brno umožnit 
přátelské setkání milovníkům bílého sportu a poskytnout jim dobrou zábavu v příjemném prostředí, a to se podařilo 
k dokonalé spokojenosti všech zúčastněných.

Překrásná hala v Průhonicích umožnila absolvování náročného programu 
dvouher i čtyřher SAGITTA CUPu především proto, že se poprvé hrálo v kryté 
hale se třemi kurty.

Nesmlouvaví soupeři v několika finálových bojích SAGITTA CUPu, přátelé 
a spoluhráči v jedinečném SAGITTA bandu po ukončení dvouher. Josef 
Koutník stejně dobře jako raketu ovládá housle, Zdeněk Míček kytaru. Souboj 
o 3. místo se stal záležitostí organizátora SAGITTY Brno – nováček turnaje 
Michal Bartoněk v něm překvapivě porazil veterána Borka Veselého.

Desátý ročník SAGITTA CUPu přišli obohatit kulturním programem Hana Na-
varová, herečka, skladatelka a zpěvačka divadla Sklep, a nestor české kultury, 
jeden z prvních protagonistů Činoherního klubu Praha a polovina legendární 
dvojice Vodňanský – Skoumal, herec, zpěvák a básník Jan Vodňanský.

K zemětřesení došlo na SAGITTA CUPu ve čtyřhrách. Nad mistrovstvím a zku-
šeností dvojice hráčů Zdeněk Horký – Petr Odvárka triumfovalo v 10. ročníku 
turnaje mládí a elán Dády Novotné a Jana Momčila. Pomyslný bronz získala 
dvojice Radek Knap – Filip Momčil mladší po vítězství nad Borkem Veselým 
a Pavlem Neumannem.

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno
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Dobře

Společnost jménem Lotto Sport Italia 

se proslavila v roce 1973, konkrétně 

sportovní obuví na tenis. Později 

přidala i obuv na další typy sportu. Poté 

následovalo sportovní oblečení. Zatímco 

ve svých počátcích, hlavně v prvních dese-

ti letech, se společnost zaměřila především 

na italský trh, později začala spolupracovat 

se světoznámými návrháři a prosadila 

se i mezinárodně. V 80. letech se značka 

uchytila v 80 zemích světa a její jméno 

bylo spojováno především s fotbalem 

a tenisem. V roce 2006 získala firma pod 

svá křídla americkou společnost Etonic. 

zavedená značka

Ta se zabývá výrobou obuvi pro běžce, 

na golf a na squash. 

Firma v současné době zahrnuje pět 

značek: Lotto, Lotto Leggenda (vybrané 

zboží s omezenou distribucí), Lotto Works 

(bezpečnostní oděvy a obuv), Le dd (sty-

lová obuv) a již zmíněný Etonic.

V současné době je Lotto vnímána také 

jako značka, která nabízí i oděvy na běžné 

nošení se sportovními prvky či sportovního 

ladění. Nabízí své zboží jak ve speciali-

zovaných obchodech či ve sportovních 

odděleních velkých obchodních domů, tak 

i v malých místních obchůdcích.

Zároveň je vnímána jako značka 

sponzorská, podporuje mnoho italských 

fotbalových týmů, např. v Palermu či 

Udine, ale i týmy belgické, francouzské, 

řecké, brazilské či argentinské. 
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Více než 30 let je zastoupena na te-

nisových turnajích Italian open, na grand 

slamových zápasech. 

Na brýle se tato firma zaměřila v roce 

2007, kdy spolu podepsaly dohodu 

společnosti Lotto Sport Italia a Yuka Srl. 

Dohoda se týkala výroby, distribuce a mar-

ketingu v oblasti dioptrických a slunečních 

brýlí pod značkou Lotto.

Typickým zákazníkem této značky je 

dle informací společnosti aktivní sporto-

vec a obdivovatel sportu, nechybějí však 

ani modely na běžné denní nošení.

Pokud bychom se zahleděli do zá-

kulisí, zjistíme, že společnost Yuka Srl 

založil v roce 2007 Luigi Bellocchio 

se svými spolupracovníky. Vedl do té 

doby několik optických firem, měl tedy 

dostatek zkušeností a energie věnovat 

se novému nápadu, který by se prosadil 

na světovém trhu. Dohoda mezi oběma 

společnostmi zaručuje, že Yuka se stará 

o návrhy, výrobu a zákaznické služby. 

Společnost Lotto pak garantuje distribu-

ci s tím, že značku lze zakoupit ve všech 

světových řetězcích.

Alberto Landi, který má na starosti 

ve společnosti Lotto Sport Italia mar-

keting, vnímá brýle pro sportovce jako 

klíčový doplněk. Firma chce nabízet 

svým zákazníkům kompletní sortiment – 



od oblečení, brýlí až po kosmetiku, spod-

ní prádlo a hodinky.

Luigi Bellocchio považuje spolupráci 

s prestižní firmou Lotto za počátek dob-

rodružství, které povedou odborníci, 

schopní reagovat na požadavky trhu. 

Jde mu o kombinaci inovace, nových 

technologií a estetických prvků.

Kolekce, které spadají pod uvedenou 

značku, se inspirují dynamickým životním 

stylem. Brýle vypadají moderně, mají 

prosté tvary. Důraz se klade na výběr 

materiálu a na styl i detaily, a to tak, aby 

mezi oběma složkami panoval soulad. 

Obruby jsou jednak acetátové, s kovový-

mi stranicemi, nebo celokovové, případně 

se vyrábějí ve variantě kovové s lehkými 

acetátovými stranicemi. Stranice jsou 

decentní i masivní, druhý typ pak působí 

přesným geometrickým dojmem, jako by 

byly brýle vytvořeny jako precizní tech-

nický šperk z jednoho kusu kovu.

Dva diamanty v logu, značka Lotto, 

kterou nosí na svých oděvech mnoho 

fotbalových i tenisových hráčů, má tedy 

za sebou rok coby výrobce brýlí. Uvidíme, 

čím dalším nás překvapí.

Výhradním zástupcem značky v Čes-

ké republice je společnost Sillustani – 

Ing. Jiří Chyba. 

Na základě podkladů  

od firmy Yuka 

zpracovala redakce
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Vizuální
Závěrečná část

optometrie

obr. 3  Test spojování bodů čarami

Než se seznámíme s poslední částí 

několikadílného seriálu o behaviorální 

optometrii (vizuální optometrii), je dobré 

si připomenout její základní model. 

Skeffingtonův model behaviorální 

optometrie má čtyři základní bloky:

1.  Antigravitace – kde se vlastně nachá-

zím.

2.  Centrace (lokalizace) – kde to je vzhle-

dem k mé poloze (například pozorova-

ný předmět).

3.  Identifikace – co to je, co to pozoruji.

4.  Interakce – jaký je předmět, který po-

zoruji, rozpoznání, rozlišení, zpracování 

vizuálního vjemu. 

V poslední části se budeme věnovat 

čtvrtému bloku, tedy interakci.
Interakce je schopnost předmět roze-

znat co do tvaru, barvy povrchu, teploty 

a dalších jemných detailů. Jedná se o nejvyš-

ší schopnost vizuálního systému spojeného 

s prací mozku. Je nezbytné vyhodnotit a spo-

jit předcházející zkušenosti a rovněž paměť 

vizuální, chuťovou a čichovou…

Behaviorální optometrie na základě 

výše uvedeného nezná pět smyslů, ale 

smyslů sedm. Kromě již základních zná-

mých smyslů – zraku, čichu, chuti, hmatu 

a sluchu přidává behaviorální optometrie 

smysl polohy a pohybu (např. i když budu 

mít zavřené oči, přesto dokážu říct, zda 

je má ruka vzpažená, připažená, zavřená, 

otevřená...). Posledním sedmým smyslem 

je rovnováha, tzn. orientace nutná pro 

celý organismus.

V praxi to znamená, že jde o ucelené 

a kompletní zpracování vnějších vjemů 

a jejich vyhodnocení za určitých konkrét-

ních podmínek (stres, fyzická zátěž, časový 

tlak, prostor...). Poruchy tohoto systému, 

jako jsou např. špatná koordinace při spor-

tovních výkonech, pletení si pravé a levé 

strany, špatný odhad vzdálenosti, potíže 

při opisování z tabule ve škole, špatné 

vyjadřování, špatné držení pera a mnoho 

a mnoho dalších, ukazují již na interdisci-

plinární nutnost spolupráce behaviorální 

optometrie s jinými obory. 

V rámci zjišťování kvality a kvantity 

vizuálního systému jsou následně prove-

deny testy:
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•   Prostředek,  jak  získat  zákazníky,  kteří 

normálně nepřijdou.

•   Odlišení se od konkurence a řetězců.

•   Vysoká odbornost.

•   Naplnění poslání optometristy.

•   Vizuální prostorové schopnosti (bilaterál-

ní integrace, lateralita, direkcionalita...).

•   Vizuální motorická  integrační  schop-

nost (koordinace ruka–oko, jemná 

motorika).

•   Vizuální schopnost analyzovat (vizuální 

paměť, vizuální prostorová orientace...).

•   Vizuálně-sluchová integrace.

Následně sestavený program slouží 

ke zlepšení těch částí, které v testu potvr-

dily určité nedostatky.

Ukažme si nyní jenom několik mož-

ností, jak program naplnit.

Obr. 1 ukazuje velmi zajímavý test, kte-

rý posuzuje odhad vzdálenosti, orientaci 

a také vzájemné postavení očí. Testovaný 

dostane na ramena níže zobrazenou 

desku tak, aby očima viděl horní část. 

Na horní části jsou v určitém tvaru zobra-

zeny body. Úkolem testovaného je pomocí 

pera na spodní část desky přesně označit 

polohu horních bodů. 

Velmi zajímavým testem a zároveň 

součástí zlepšovacího programu je tzv. 

test Standing Angels in the Snow (Stojící 

andělé ve sněhu), který má celou řadu 

obtížností. Tento test slouží k uvědomění 

si laterality, koordinace končetin se silným 

zapojením práce mozku (obr. 2).

Testovaný vnímá obrázek jako před-

cvičujícího a jeho úkolem je cvik opakovat. 

Test se může ztížit rychlostí, rytmem, 

přesností...

Obr. 2 představuje první a nejlehčí 

stupeň (trojúhelník je ruka – vzpažená, 

upažená levá nebo pravá; obdélník je 

noha – rozkročená, zvednutá v koleně, 

pravá nebo levá; elipsa je hlava otočená 

vpravo nebo vlevo). Zacvičte si.

Pro lepší kognitivní myšlení je zde 

ukázka testu k zamyšlení (obr. 3). Spojte 

pěti rovnými čarami v jednom tahu body 

tak, aby neopustily vyhrazený prostor.

Velmi oblíbené jsou testy, které známe 

z různých časopisů, kdy máme u dvou stej-

ných obrázků najít pět rozdílů, podobností, 

nebo různé labyrinty.

Pro zlepšení koordinace ruka–oko 

a rychlosti reakce se velmi dobře užívá spe-

ciální počítačem řízená světelná tabule.

Na závěr si řekněme, co behaviorální 

optometrie znamená pro optometristu:

•   Nová  kompetence  optometristy  pro 

péči o zrak.

•   Nová informace a seberealizace.

•   Specializace na sport...

•   Pochopení  komplexní  péče o  vidění, 

nejenom o zrak.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 2  Test Standing Angels in the Snow

obr. 1  Test s deskou pro posouzení odhadu vzdálenosti



Každá z vylepšených vrstev přispívá k celkovému složení 
Super Hi-Vision. V důsledku toho je pravděpodobnost 
oddělení a poškrábání téměř nulová.

 Hydrofobní vrstva

 Kombinace různých antireflexních vrstev

 Tvrdá vrstva

Technologie Super Hi Vision je 
3 x odolnější proti poškrábání
než jakákoli jiná antirefl exní úprava

1. Vylepšená struktura a tvrdost zvyšuje odolnost základní  
 vrstvy proti poškrábání o 20%

2. Vynikající vlastnosti zajišťuje vylepšená úprava odpu- 
 zující vodu, prach a mastnotu a tím vylepšuje celkovou
 stabilitu vrstvy

3. Revoluční kombinace antiref lexních úprav s nízkým
 a vysokým indexem lomu světla zvyšuje průchodnost   
 světla čočkou 

Všechny výhody dobré antireflexní úpravy může zničit po-
škrábání. Jediná rýha na čočce bude uživatele stále ob-
těžovat. Navíc sníží kontrast a ostrost vidění. Právě proto 
Hoya vyvinula antireflexní úpravu Super Hi Vision předsta-
vující průlom v technologii povrchových úprav. Nebezpečí 
poškrábání snižuje na minimum, př ičemž uživateli brýlí 
nabízí dosud nejvyšší míru pohodlí a spolehlivosti.

Antirefl exní úprava je složena z několika vrstev antirefl exních 
materiálů s nízkým a vysokým indexem lomu světla. Jejich 
jedinečnou kombinací vznikla velmi odolná povrchová úprava 
s mimořádnou přilnavostí k tvrdící vrstvě.

Test pískem 
(odolnost vůči poškrábání 
měřena na povrchu čočky)

Test ocelovou vlnou 
(odolnost vůči poškrábání 
měřena na povrchu čočky)

běžná AR úprava úprava Super Hi-Vision

úprava Super Hi-Visionběžná AR úprava

Testy provedené nezávislými laboratořemi prokázaly, že odol-
nost povrchové úpravy Super Hi Vision vůči poškrábání je oproti 
srovnatelným výrobkům trojnásobná. Zatímco běžné antirefl exní 
úpravy se rychle poškrábají a ztrácejí tak větší část svých kvalit, 
Super Hi Vision odolává poškození téměř stejně jako minerální 
materiály. To je další důvod proč prodávat plastové čočky.
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Bayerův test
(Výsledky odolnost vůči poškrábání měřena na povrchu 
čočky v porovnání s konkurenčními výrobky)

SERIÓZNĚ TESTOVÁNO

TESTOVÁNO A SCHVÁLENO

ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVA SUPER ODOLNÁ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

SERIÓZNĚ TESTOVÁNO

4732819_248//3468:6782

MÍSTO /  TESTOVACÍ CENTRUM ODOLNOSTI PROTI POŠKRÁBÁNÍ       

NE VŠECHNY ANTIREFLEXNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU STEJNÉ. SUPER HI VISION OD HOYA  
JE SUPER ODOLNÁ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, PROTOŽE CO SE TÝKÁ KVALITY, HOYA SE NEZASTAVÍ 

PŘED NIČÍM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SUPER HI VISION NABÍZÍ DOKONALOU OCHRANU PŘED 
POŠKRÁBÁNÍM A UMOŽNÍ VÁM VYCHUTNAT SI KRYSTALOVĚ JASNÉ VIDĚNÍ.

W W W. H OYAV I S I O N . C Z

inzerat1.indd   1 11.11.2008   13:11:49



Každá z vylepšených vrstev přispívá k celkovému složení 
Super Hi-Vision. V důsledku toho je pravděpodobnost 
oddělení a poškrábání téměř nulová.

 Hydrofobní vrstva

 Kombinace různých antireflexních vrstev

 Tvrdá vrstva

Technologie Super Hi Vision je 
3 x odolnější proti poškrábání
než jakákoli jiná antirefl exní úprava

1. Vylepšená struktura a tvrdost zvyšuje odolnost základní  
 vrstvy proti poškrábání o 20%

2. Vynikající vlastnosti zajišťuje vylepšená úprava odpu- 
 zující vodu, prach a mastnotu a tím vylepšuje celkovou
 stabilitu vrstvy

3. Revoluční kombinace antiref lexních úprav s nízkým
 a vysokým indexem lomu světla zvyšuje průchodnost   
 světla čočkou 

Všechny výhody dobré antireflexní úpravy může zničit po-
škrábání. Jediná rýha na čočce bude uživatele stále ob-
těžovat. Navíc sníží kontrast a ostrost vidění. Právě proto 
Hoya vyvinula antireflexní úpravu Super Hi Vision předsta-
vující průlom v technologii povrchových úprav. Nebezpečí 
poškrábání snižuje na minimum, př ičemž uživateli brýlí 
nabízí dosud nejvyšší míru pohodlí a spolehlivosti.

Antirefl exní úprava je složena z několika vrstev antirefl exních 
materiálů s nízkým a vysokým indexem lomu světla. Jejich 
jedinečnou kombinací vznikla velmi odolná povrchová úprava 
s mimořádnou přilnavostí k tvrdící vrstvě.

Test pískem 
(odolnost vůči poškrábání 
měřena na povrchu čočky)

Test ocelovou vlnou 
(odolnost vůči poškrábání 
měřena na povrchu čočky)

běžná AR úprava úprava Super Hi-Vision

úprava Super Hi-Visionběžná AR úprava

Testy provedené nezávislými laboratořemi prokázaly, že odol-
nost povrchové úpravy Super Hi Vision vůči poškrábání je oproti 
srovnatelným výrobkům trojnásobná. Zatímco běžné antirefl exní 
úpravy se rychle poškrábají a ztrácejí tak větší část svých kvalit, 
Super Hi Vision odolává poškození téměř stejně jako minerální 
materiály. To je další důvod proč prodávat plastové čočky.
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Bayerův test
(Výsledky odolnost vůči poškrábání měřena na povrchu 
čočky v porovnání s konkurenčními výrobky)

SERIÓZNĚ TESTOVÁNO

TESTOVÁNO A SCHVÁLENO

ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVA SUPER ODOLNÁ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

SERIÓZNĚ TESTOVÁNO

4732819_248//3468:6782

MÍSTO /  TESTOVACÍ CENTRUM ODOLNOSTI PROTI POŠKRÁBÁNÍ       

NE VŠECHNY ANTIREFLEXNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU STEJNÉ. SUPER HI VISION OD HOYA  
JE SUPER ODOLNÁ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, PROTOŽE CO SE TÝKÁ KVALITY, HOYA SE NEZASTAVÍ 

PŘED NIČÍM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SUPER HI VISION NABÍZÍ DOKONALOU OCHRANU PŘED 
POŠKRÁBÁNÍM A UMOŽNÍ VÁM VYCHUTNAT SI KRYSTALOVĚ JASNÉ VIDĚNÍ.

W W W. H OYAV I S I O N . C Z

inzerat1.indd   1 11.11.2008   13:11:49



způsobené první nebo změněnou
korekcí astigmatismu

Narušené
vnímání prostoru

množství certifikátů. Bez přímých praktic-

kých zkušeností, úspěchů a neúspěchů je to 

sotva možné. Vidění je subjektivní, jedinečný 

proces, který podléhá určitým zákonům fyzi-

ologie. U každého jedince se děje jako vlastní 

a ne vždy sdělitelný proces. Naštěstí jsou naše 

profesní chyby ve většině případů řešitelné 

a opravitelné, pouze stojí čas a peníze. Kdo 

v optometrii o sobě řekne, že se mu nikdy 

v životě nepovedla „bota“, lže nebo je necitli-

vý ignorant. V praxi jsem zažil jistou pražskou 

firmu, která se odpovědnosti za svou práci 

snažila vyhnout. Hned na konci úspěšně vy-

konané refrakce nechala klientovi podepsat 

prohlášení, že souhlasí s touto právě namě-

řenou refrakcí. Šlo o vskutku zajímavý pokus, 

jak se v našem oboru zbavit zodpovědnosti 

a finančních ztrát. Nehledě na to, že refrakce 

je pouze jednou z možných oblastí, kde se dá 

chybovat a na které si musíme v optometrii 

a oční optice dávat pozor.

Nyní si projděme, co musí optometrista 
udělat pro to, aby správně změřil zrak. 
Důležité jsou tyto kategorie:

• prostor,

• přístroje,

• odbornost,

• čas,

•  osobní  zralost  (komunikativnost 

a empatie).

Cílem správného měření zraku je 

nalezení takových dioptrických hodnot 

brýlových skel u pravého i levého oka, kte-

ré umožní člověku tu nejvyšší zrakovou os-

trost za současně nejpohodlnějšího vidění. 
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My optometristé měříme dioptric-

ké hodnoty nutné ke správné 

a pohodlné korekci brýlí a kon-

taktních čoček. Naše práce je zodpovědná, 

ale nevede vždy stoprocentně k úspěchu. 

Pracujeme s lidmi a sami jsme lidé. Chyba-

mi se člověk učí a pro dosažení cíle stát se 

dobrým optometristou nepostačí pouze 

kvanta vystudovaných škol a nepřeberné 
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S měřením zraku je spojené získání všech 

informací, které jsou potřebné na finální 

realizaci korekční pomůcky (například 

odhad doby adaptace na novou korekční 

pomůcku a jiné…).

Praktické zkušenosti

Jako čerstvý absolvent studia optome-

trie a nadšenec pro metodu „Jacksonových 

cylindrů“ jsem si ji posléze prakticky vy-

zkoušel. Tato metoda se v praxi osvědčila 

jako skutečně funkční a perfektní způsob, 

jak subjektivně ověřit hodnoty objektivní 

refrakce. Vede k lepším výsledkům než jiné 

metody a pomocí této metody jsem zlepšil 

vidění u nejednoho klienta.

Asi dva měsíce po započetí praxe 

jsem u klienta (51 let) našel oboustranně 

předtím nenošené slabé cylindry a osy 

cylindru jsem určil velmi přesně.

Korekce – dálka: 

Pravé oko: +0,50 D – 0,50 cyl 45° osa 

Levé oko: +0,75 D – 0,50 cyl 135° osa 

Adice:  1,75 D pro vzdálenost 

50–60 cm

Hodnoty jsem zabrousil do nových 

pracovních brýlí. Truhlář, pro kterého 

tyto brýle byly určeny, mi tyto brýle 

ihned vrátil s poznámkou, že přes ně 

nevidí žádnou plochu a ani žádný úhel 

rovně a že s takovými brýlemi nemůže 

pracovat. Úhly, které měly být pravé, 

truhlář jako pravé neviděl, plochy, které 

měly být svislé, viděl nakloněné. Ani 

po kontrole vlastní refrakce, centrace, 

kvality zobrazování brýlových skel, nově 

nastavené inklinace se mi nepovedlo 

této reklamace zbavit a tyto nově namě-

řené cylindry jsem v pracovních brýlích 

truhláře nemohl realizovat. V mém 

odborném životě nastala stejná situace 

ještě několikrát také u jiných klientů, 

obr. 1  Dveře jsou vnímány bez jakéhokoliv zkreslení (emetrop, nebo 
korigovaný adaptovaný ametrop).

obr. 2  Dveře tak, jak je vnímá nekorigovaný ametrop (myopie –3,00 D).

a proto jsem se tímto jevem, který mi 

způsobil reklamaci tohoto typu, začal 

zabývat hlouběji.

Klienti, kteří mi hlásili podobný typ po-

tíží u nových brýlí, měli společné tyto 

vlastnosti:

1.  oproti dříve nošeným brýlím změněná nebo 

nově nalezená astigmatická korekce,

2.  minimálně na jednom oku šikmá osa 

cylindru,

3.  výborná stereopse, už i u dříve nošené 

korekce.

Teď to vypadá tak, že jsem ve škole 

nedával pozor a že nečtu časopis Česká oční 

optika, kde je v čísle 3/99 zevrubný článek 

od doc. Antona o tomto jevu. Opravdu jsem 

nic nepochopil, když jsme se učili o anamorf-

ním zkreslení a meridionální aniseikonii, kde 

se u korigovaného astigmatismu ze čtverců 

stávají kosočtverce a z kruhů elipsy!?

Samozřejmě jsem ve škole pozorně 

naslouchal a něco o optických vadách 
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a zkreslení optických systémů jsem se 

taky učil. Anamorfní zkreslení a meridio-

nální aniseikonie byla ve škole probírána 

v souvislosti s astigmatickou korekcí oka. 

Co mě udivovalo, bylo to, že většina klientů 

s multifokálními brýlemi, u nichž je v pe-

riferii skel daleko větší zkreslení, tyto brýle 

bez potíží nosí a používá. Zrovna tak znám 

lidi, kterým jsem předepsal daleko větší 

cylindry, oni tyto brýle s těmito velikými 

cylindry nosí a ještě si to pochvalují.

Co je příčinou tohoto zkreslení? 
A proč nastává právě u malých astigma-
tismů? Jak lze zkreslení předcházet?

Příčiny vnímání 
zkreslení

Jako příklad přiblížení efektu zkreslení, 

který lze pozorovat u nové korekce astig-

matismu, si zvolme kvůli pravoúhlým a kol-

mým plochám obrázek dveří (obr. 1–4).

Abychom vůbec vnímali anamorfní 

zkreslení, jak je zobrazeno na obr. 4, musí být 

zkreslení opravdu veliké. Výpočtem lehce 

zjistíme, že rozdíl ve velikosti meridiánu 

je pro 1,0 dioptrií cylindru pouze 1,3 %! 

Pokusy dokazují, že běžný pozorovatel toto 

zkreslení vnímá, až když je rozdíl délek nebo 

úhlů vyšší než 2,5 %. Pro průměrného pozo-

rovatele to znamená, že anamorfní zkreslení 

může běžný pozorovatel vidět přibližně až 

od cylindru velikosti 2,5 D. Co je tedy pravou 

příčinou vnímání tohoto zkreslení, které 

klienti vnímají už od cylindru 0,5 D?

Toto vnímání zkreslení u malých 
cylindrů musí mít úplně jiný důvod, než 
je meridionální aniseikonie, a proto je 
nutné hledat příčinu u jiného fyziologic-
kého procesu, než je nestejná velikost 
obrazu.

Příčina vnímání distorze prostoru je 

stereoskopické povahy a všechny před-

chozí obrazy zkreslení nezobrazují realitu 

tohoto jevu. Vysvětlení vnímání zkreslení 

u tak malých cylindrů je v binokulárním 

vnímání prostoru za pomoci senzorické 

fúze v příčně disparátním zobrazení. Sen-

zorická fúze je schopná spojit i dva lehce 

rozdílné obrazy a dát jim prostorovou 

hloubku. Jinými slovy, přesně tento jev 

nastane u nové korekce astigmatismu, 

kde minimálně rozdílnému sítnicovému 

obrazu mezi pravým a levým okem vtisk-

Objekt

Levé
oko

Osa – Osa –

Sítnicové obrazy při meridionální aniseikonií

Pravé
oko

obr. 3  Schéma vnímání poměrů velikosti a tva-
ru sítnicových obrazů u meridionální 
aniseikonie.

Sítnicové obrazy  
při meridionální aniseikonii

obr. 4  Příklad vnímání sítnicového obrazu 
pravého i levého oka u meridionální 
aniseikonie.
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ne pomýlená senzorická fúze nesprávný 

hloubkový, prostorový efekt.

Podívejme se nyní na situaci, jak je 

načrtnuta na obr. 5. Oční pár korigovaný 

nově nalezenou cylindrickou hodnotou 

v šikmých osách (viz obrázek) pozoruje 

svislou úsečku HD. Tuto úsečku fixuje pohle-

dem v bodě O. Díky minimálnímu zkreslení, 

které způsobí tento malý cylindr, posune 

totiž sítnicové obrazy bodů H a D lehce 

mimo svislou rovinu (nasálně a temporál-

ně), vyhodnotí senzorická fúze nesprávně 

tento posun jako prostorový vjem. Proto 

se horní bod H na úsečce jeví blíž pozo-

rovateli, kdežto dolní bod D na úsečce se 

jeví jako vzdálenější. Výsledkem je úsečka 

H
s
D

s
, která se jeví jako vrcholem nakloněná 

k pozorovateli. Abychom si situaci lépe 

představili, použijeme náš obrázek dveří. 

Na obr. 6 vidíme dveře, které jsou nakloněné 

vrchem k pozorovateli (korekční minusový 

cylindr P 45° / L 135°). Podobně jako u mých 

pozorování může mít pozorovatel kromě 

nepravých úhlů pocit, že je jeho tělesná 

výška v nově pořízených brýlích zdánlivě 

vyšší. Na obr. 7 je tato situace obrácená 

(korekční minusový cylindr P 135° / L 45°), 

pozorovatel tady může mít dojem, že je 

jeho tělesná výška nižší.

Předcházení potížím

U lidí s nedostatečným příčně dispa-

rátním stereoskopickým viděním (špatná 

nebo žádná stereopse) nebudou první 

brýle se šikmými osami a slabými cylindry 

způsobovat žádné potíže. U disponova-

ných klientů je efekt zkreslení obrazu nej-

větší v konečných blízkých vzdálenostech. 

Stereopse na základě příčně disparátního 

zobrazení od určité větší vzdálenosti 

nehraje žádnou roli, proto klienti s tímto 

problémem hlásí potíže v konečných, 

uzavřených prostorách. Je možné, že takto 

postižení klienti snesou korekci s novými 

cylindry do dálky, kdežto do blízka snesou 
korekci pouze bez cylindrů.

Při předcházení potížím je důležité pro-

vádět měření zraku ve vlastním podniku. 

U klasického cizího receptu nemáme 

dostatek informací pro případné předchá-

zení problémům. V závěru vlastní refrakce 

ihned poznáme přítomnost:

Osa

Osa

D’’P

D’’L

H’’LHS

DS

O

D

H’’P H

L

P

H’L

D’L

H’P

D’P
Pravé oko 0,00 –0,75 45°

Levé oko 0,00 –1,00 135°
obr. 5

a) šikmých os cylindrů, 

b) stav stereopse, 

c)  změnu oproti dříve nošeným hodnotám.

V případě, že se vyskytnou všechny tyto tři 

charakteristiky zároveň, požádáme klienta, 

aby vstal z refrakčního křesla (při kontrole 

vidění do ∞ se musí taky vstávat). Vyzve-

me ho k cílenému pozorování v konečné 

vzdálenosti (1,5 m až 3 m) plochy, kde se 

zkreslení typicky projeví (rám dveří, stůl 

s pravoúhlým rohem, podlaha, atd.). Je 

možné, že ke vnímání zkreslení vůbec 

nedojde a můžeme korekční pomůcku 

realizovat beze změn nebo upozorněním 

na novou adaptaci. (Zkreslení je dobře 

vnímáno, i když má klient na nose refrakční 

brýle s menšími průměry skel.) V případě, 

že klient tyto potíže, typické pro nové cy-

lindry, hlásí, potřebujeme vědět následující 

skutečnosti:

1.  Jak si klient zvykal na předchozí brýle.

2.  Profese klienta, jestli dělá něco s pravo-

úhlými plochami.

3. Věk/flexibilita klienta.

4.  Jaký je nárůst zrakové ostrosti oproti 

sférické korekci?

5.  Typ budoucí korekce: jednoohnisková, 

do dálky, do blízka, nebo multifokální?
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Nabízejí se tato možná řešení problému:

1.  Snížit hodnotu cylindru, polohu osy 

ponechat, sféru nově zkontrolovat.

2.  Monokulární kontrola efektu, distorze 

– motivace.*

3. Připravit klienta na delší adaptaci.

4.  Do dálky brýle s cylindrem, do blízka 

bez cylindru.

5. Postupný návyk na plnou korekci. 

6.  Binokulární kontrola fixace – korekce 

prizmaty, což někdy pomůže zmírnit 

vnímání distorze prostoru.

7.  Menší vrcholová vzdálenost, menší 

středová tloušťka skla.

8. Korekce kontaktními čočkami.

To, jak se konkrétně rozhodnete 

nebo jakou zvolíte kombinaci možností, 

nechávám na vaší kreativitě a zkušenosti. 

Konkrétní řešení závisí na množství pro-

měnných. Může nás uklidnit to, že navrže-

né řešení můžete klientovi předvést ještě 

v refrakčních brýlích. Univerzální řešení 

tady neexistuje.

Pozor, nemožnost plné astigmatické 
korekce je jednou z kontraindikací pro 
korekci multifokálními skly!

V poslední době se oproti období 

před deseti lety snížil počet pozorova-

ných potíží způsobených novou korekcí 

astigmatismu. Souvisí to s lepší kvalitou 

měření zraku, čím dál vzácněji se vyskytují 

nesprávně korigovaní jedinci nebo jedinci 

s vůbec první korekcí astigmatismu. Přesto 

však i se zvýšením úrovně vykonávání 

refrakcí budou vždy existovat jedinci, kteří 

mají astigmatickou korekci předepsanou 

poprvé a kdy vám při vaší práci mohou 

výše uvedené informace pomoci k dobře 

přijatým novým brýlím u vašich klientů.

Tomáš Haberland,

oční optik-optometrista

tomas.haberland@meoph.com

obr. 6  Vnímaný obraz dveří u A formy korekce P/L : 45°/135° (velikost efektu 
z didaktických důvodů zveličená)

obr. 7 Vnímaný obraz dveří u V formy korekce P/L : 135°/45° (velikost efektu 
z didaktických důvodů zveličená)

* Pozn. Monokulární kontrola efektu, distorze – motivace. Chceme-li se přesvědčit, že klient popisuje výše uvedené potíže, a ne potíže, za nimiž vězí jiný důvod, zvolíme 

jednoduchý test. Klienta vyzveme, aby nejprve binokulárně pozorně sledoval takto zkreslený objekt. Následně ho požádáme, aby si zaclonil jedno oko (libovolně které). Když 

prostorové zkreslení objektu v monokulárním pohledu zmizí, je problém způsoben výše popsanými jevy v tomto článku. Tato demonstrace nám také pomůže získat větší důvěru 

klienta. Názorně totiž pochopí, že zkreslení není způsobené naší špatnou refrakcí, ale až následným chybným spojením obrazů v jeho mozku. Tak ho můžeme lépe motivovat 

na nelehké období návyku na nové brýle. Je pravděpodobné, že po přibližně jednom měsíci už nebude zkreslení vnímat.
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tel.: ++421/2/5341 5727
fax: ++421/2/5341 4237
e-mail: prestilinea@prestilinea.sk
web: http://www.prestilinea.sk

Distribuce v ČR: STRABILIA, spol. s.r.o.
Na moklině 539/10, 163 00 Praha 6
tel.: ++420/ 235 313 313
fax: ++420/ 235 313 314
e-mail: strabilia@strabilia.cz
web: http://www.strabilia.cz
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Vsazování
brýlových čoček

do obrub s očnicemi

Vsazování čoček do obrub a násled-

né přizpůsobování brýlí jsou jedny 

z mála operací v praxi očního 

optika, které ještě nebyly a pravděpo-

dobně ani nebudou zautomatizovány. 

Oční optik při nich musí prokázat určitou 

dávku šikovnosti, cviku, zkušeností a es-

tetického cítění.

Pracoviště by mělo být vybaveno 

spolehlivým a bezpečným prostředkem 
k nahřívání plastových obrub nebo plasto-

vých částí kovových obrub (dříve plynový 

kahan, dnes horkovzdušný elektrický 

nahřívač). Dále by neměla chybět miska 

s vodou na chlazení, případně i hašení 

hořících obrub.

Před vsazením čoček do obrub s oč-
nicemi musí být drážky očnic i obě čočky, 

zvláště jejich fazety, dokonale očištěny 

a osušeny!

Vsazování čoček se provádí v závislos-

ti na materiálu obruby:

•   bez nahřívání – obruby z kovů, z elas-

tických plastů, z netradičních materiálů 

(dřevo, mamutovina);

•   po nahřátí – obruby plastové, hlavně 

z acetátu celulózy, které jsou v současné 

době nejrozšířenější, dále propionátové, 

optylové, ale i klasické celuloidové, roho-

vinové a želvovinové obruby.

Vsazování bez 
nahřívání

Nejčastěji v očních optikách pracuje-

me s obrubami kovovými. Kovové obruby 

s očnicemi bývají většinou opatřeny ro-

zebíratelnými zámky očnic ve tvaru oček. 

Po povolení šroubku, kterým bývá zámek 

spojen, můžeme očnici roztáhnout, vložit 

čočku fazetou do drážky v očnici a utaže-

ním šroubku v zámku pak očnici kolem 

čočky pevně stáhnout. U všech kovových 

očnic se musí provést po vsazení čočky 

zajištění šroubku v zámku očnice proti 

 

 

2. polarizační filtr
(analyzátor)

1. polarizační filtr
(polarizátor) zdroj světla

testované kovové 
brýle s čočkami

držátko

směr
pozorování

obr. 1 Schéma jednoduchého tenzoskopu
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samovolnému uvolnění. Zajištění lze 

provést roznýtováním konce šroubku spe-

ciálními nýtovacími kleštěmi, našroubová-

ním matky na vyčnívající konec šroubku, 

zakápnutím hlavičky šroubku lakem nebo 

použitím speciálního lepicího tmelu, který 

se nanese před zašroubováním šroubku 

do jeho závitu. Také se dají použít tzv. sa-

mozajišťovací šroubky, které mají v závitu 

plastovou vložku.

Prohnutí očnic kovových obrub je 

nutné před vsazením čoček upravit podle 

prohnutí břitu fazety na čočkách. V opač-

ném případě bychom se vystavovali ne-

bezpečí tlaku části očnice na fazetu čočky, 

který by mohl způsobit vyskočení čočky 

z drážky nebo při vsazování minerální 

čočky odštípnutí jejího okraje. 

Velikost zabroušené čočky musí být 

taková, aby čočka v očnici pevně sedě-

la, kovová očnice však nesmí působit 

na hranu fazety minerální čočky příliš 

velkým tlakem, aby čočka v místě tlaku 

nejevila známky vnitřního pnutí. Kon-

trolu vnitřního pnutí minerálních čoček 

v kovových obrubách musíme provádět 

u každé zakázky, a pokud se pnutí proká-

že, musíme čočku opakovaným jemným 

přebroušením zmenšit a případné ostré 

hrany na okraji čočky opatřit jemnou 

ochrannou fazetou. Ke kontrole vnitřního 

pnutí se používají tenzoskopy (obr. 1), 

jejichž funkce je založena na poznatku, 

že v místě pnutí optického materiálu 

dochází k tzv. dvojlomu, kdy se prochá-

zející paprsek rozdělí na dva polarizované 

v rovinách kolmých na sebe. Základem 

tenzoskopů jsou dvě polarizační fólie, 

mezi něž se vkládá testovaný vzorek. 

Polarizační fólie jsou vůči sobě stočeny 

o 90°, takže jimi neprochází žádné svět-

lo. Testovaná čočka má po vložení mezi 

polarizační fólie tenzoskopu v místě pnutí 

světlé skvrny barevně odlišené od okolí, 

kde pnutí není buď žádné, nebo je nižšího 

stupně. 

Některé nové plastové materiály 

na výrobu obrub jsou i za normální 

pokojové teploty tak pružné, že umož-

ňují vsazení čoček bez nahřátí. Nahřívání 

takových obrub by mohlo za určitých 

okolností způsobit i jejich poškození. 

Při nákupu nových obrub z neznámé-

ho materiálu by měl oční optik dostat 

od dodavatele přesné pokyny o způsobu 

vsazování čoček a postupu při přizpůso-

bování těchto obrub.

Vsazování po nahřátí

Materiálů, které se dají za tepla tvaro-

vat, je velké množství. Každý materiál má 

své specifické vlastnosti. Obruby určené 

k nahřívání vyžadují vzhledem k rozdílným 

materiálům, z nichž jsou vyrobeny, i různé 

techniky nahřívání, lišící se hlavně doporu-

čenou vsazovací a přizpůsobovací teplotou 

(tab. 1). Nahříváním dojde u většiny běž-

ných materiálů – termoplastů, z nichž jsou 

brýlové obruby vyráběny, k objemovému 

rozpínání, zvýšení elastičnosti a posléze 

Vlastnost Celuloid CN Acetát CA Propionát CP Optyl EP Polyamid SPX PMMA

Hustota 1,38 1,3 1,22 1,1 1,04 1,2

Pevnost v tahu v N/mm2 60–70 30–50 30–50 75 75 75

Pevnost v ohybu 60 40–60 40–60 110 – 110

Tvrdost v N/mm2 60–70 50–80 50–80 130 130 130

Teplota tvarování ve °C 70–90 80 80 110 60 130

Nasákavost vody v % 0,2–1,0 4,2 2,6 0,2 1,2 0,2

Vodivost tepla v kcal/mh°C 0,20 0,19 0,18 0,14 – 0,16

Nahřívací teplota pro 
vsazování

– 50 60 nad 80 (100) CR 39 za studena, 

jinak 50–80

90–100

Způsob výroby obrub obráběním obráběním 

i vstřikováním

vstřikováním litím do formy vstřikováním obráběním

Barvení ve hmotě, 

kašír

ve hmotě, 

povrchově

povrchově povrchově povrchově ve hmotě

Hořlavost explozivní čadivě samozhášející menší než CA taví se 

a odkapává

pomalé 

hoření

Teplota zničení (tavení) 140 – hoří 200 200 300 130 150

tab. 1  Vlastnosti plastových materiálů na výrobu brýlových obrub





Optika Čivice s.r.o.
Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice
Tel.: +420 466 971 050, Fax: +420 466 971 051
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Součásti přístroje:

•   elektrický ventilátor,

•   topné těleso,

•   vedení  ohřátého  vzduchu  a  prostor 

nahřívání obruby,

•   pouzdro přístroje.

Ventilátor poháněný elektrickým mo-

torkem by neměl být příliš hlučný a neměl 

by způsobovat vibrace.

Topné těleso tvoří topná spirála z ten-

kého drátku, připevněná na keramickém 

nosném jádru. Spirála je vyrobena z kon-

stantanu, což je slitina 60 % mědi a 40 % 

niklu a má asi 30x větší odpor než měď. 

Její délka je zvolena tak, aby se vlivem 

probíhajícího elektrického proudu, kte-

rému klade určitý odpor, nepřetavila, ale 

pouze rozžhavila.

Prostor pro nahřívání bývá upraven 

velikostně a tvarově pro nahřívání pouze 

jedné očnice, poněvadž při současném 

nahřátí obou by došlo během vsazení čoč-

ky do jedné očnice k ochlazení a ztuhnutí 

druhé očnice. U některých typů je možné 

přiložit na nahřívací prostor i kuželovitý 
nástavec, který soustřeďuje teplý proud 

vzduchu do jednoho místa na obrubě, 

např. při nahřívání nosníku. 

Po vypnutí topného tělesa vypínačem 

ventilátor fouká neohřátý vzduch, kte-

rým můžeme rychleji ochladit nahřátou 

upravenou část obruby. Tohoto způsobu 

chlazení se však příliš neužívá, poněvadž 

rychlejší způsob ochlazení je ponořit 

obrubu do misky s vodou. Ovšem pozor, 

nesmí se takto chladit obruby se zahřátými 

skleněnými čočkami, zvláště tenkými roz-

ptylkami, které by mohly prasknout. Miska 

s vodou je nezbytná zvláště při práci s ce-

luloidem, který stárnutím ztrácí pružnost 

a velmi snadno při nahřívání i účinkem 

horkého vzduchu bouřlivě vzplane! Po-
zor na vniknutí vody do prostoru topné 

spirály nebo ventilátoru nahřívače! Hrozí 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

a poškození přístroje! 

Levnější typy nahřívačů pracují s trvale 

rozžhavenou spirálou, lepší jsou vybaveny 

dvěma vypínači pro nižší a vyšší výkon, 

případně termostatem, který spirálu 

zapíná a vypíná v určitém rozsahu teplot 

proudícího vzduchu na základě nastavení 

regulačního knoflíku.

Opotřebená topná spirála se pozná 

podle toho, že příliš volně visí na topném 

k měknutí, kdy lze výrobku udávat nový 

tvar, který si po vychladnutí podrží.

Překročením příslušné teplotní hrani-

ce dochází k nenávratnému poškození 
materiálu:

•   deformace a srážení u plastových obrub 

vyrobených vstřikováním (s vnitřním 

pnutím),

•   zvrásnění povrchu – hlavně u starých 

celuloidových, 

•   tvoření bublinek plynů z vypařujících se 

změkčujících prostředků v plastu,

•   povrchovému škvaření, 
•   hoření – hlavně u starších celuloidových.

Způsob nahřívání se postupně vyvíjel 

od používání otevřeného plamene, např. 

na plynovém kahanu, až po v součas-

nosti nejrozšířenější způsob – nahřívání 

horkým vzduchem pomocí elektrického 

přístroje, jehož technický princip ohřívání 

proudícího vzduchu je podobný běžné-

mu fénu na vlasy.

Nahřívače obrub

Nahříváním plastových obrub (dříve 

i rohovinových a želvovinových) docílíme 

jejich změknutí a objemového zvětšení, 

které nám umožní vsazení tvarově zabrou-

šených čoček do jejich zvětšených očnic. 

Nahřátím a tvarováním můžeme obruby 

také anatomicky přizpůsobit.

Dříve se k tomuto účelu používalo 

otevřeného ohně z plynových hořáků, 

nad kterými se muselo obrubou kmitavě 

pohybovat, aby došlo k postupnému 

prohřátí, poněvadž umělé hmoty jsou 

obecně špatnými vodiči tepla, a proto 

se musí nahřívat pozvolna, aby došlo 

ke stejnoměrnému prohřátí do hloubky. 

Přes zručnost a zkušenost starých optiků 

docházelo zvláště v době masového 

používání celuloidových obrub k jejich 

vzplanutí během nahřívání. Proto byly 

vyvíjeny jiné systémy nahřívání – např. po-

mocí lamp s infračerveným zářením, nebo 

elektricky vyhřívaných vaniček naplněných 

skleněnými perličkami, do kterých se 

po jejich prohřátí na nastavenou teplotu 

měknutí materiálu obruby na určitou 

dobu požadovaná část brýlové obruby 

ponoří a nechá prohřát. U větších přístrojů 

tohoto typu je možné nahřívat uvedeným 

způsobem několik obrub najednou a hodí 

se spíše pro hromadné vsazování, např. 

v centrálních dílnách. 

V našich očních optikách je v součas-

nosti nejrozšířenějším způsobem nahřívání 

využití proudu horkého vzduchu z elek-

trických horkovzdušných nahřívačů.
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tělese. Kritický je potom kontakt uvolněné 

topné spirály s kovovým krytem přístroje, 

což při správné elektrické instalaci vede 

k přerušení elektrického proudu. V přípa-

dě nesprávného zabezpečení elektrické 

instalace, zvláště při nepřipojení toho-

to vodivého kovového krytu přístroje 

na ochranný vodič, může dojít k těžkému 

úrazu obsluhující osoby!

Postup nahřívání

Během nahřívání musíme obrubou 

pohybovat, aby došlo k plynulému stejno-

měrnému prohřátí celé části (např. očnice), 

i když má v různých místech odlišnou 

tloušťku. Delší dobu nahříváme masivnější 

části, a to ze všech stran. Nedodržením 

tohoto pokynu může dojít u acetátových 

obrub k přehřátí tenkých oblastí a násled-

nému vytvoření bublinek uvnitř. Pokud 

obrubu držíme za stranice, musíme dát 

pozor, aby se zatavené stěžejky neuvol-
nily po změknutí materiálu ve svých lůž-

kách v brýlovém středu. Dochází k tomu 

při neodborné manipulaci se stranicemi 

během nahřívání.

U starších brýlí může dojít v místech, 

která byla vystavena působení potu, 

k vytvoření bílého povlaku, který mu-

síme po ochlazení obruby mechanicky 

odstranit (opilovat, seškrábat) a povrch 

znovu přeleštit.

Zvláštní postup nahřívání a přizpůso-

bování vyžadují optylové obruby. Zásadně 

musí být tento materiál dokonale prohřátý 

až nad teplotu měknutí (80 °C). Pro vsazo-

vání a přizpůsobování se doporučuje tep-

lota asi 100 °C. Při působení síly do teploty 

80 °C by mohlo snadno dojít ke zlomení. 

Také není vhodné u obrub z optylu doda-
tečně nahřívat a upravovat oblast očnic se 

vsazenými plastovými čočkami, poněvadž 

optyl tuhne při teplotě, kdy je zahřátá čoč-

ka z hmoty CR 39 ještě objemově zvětšená 

a s klesající teplotou pod 80 °C, kdy optyl 

je již objemově stabilizován a průměr 

očnice zůstává již neměnný, se čočka ještě 

smršťuje. To pak způsobí, že čočky jsou 

v takto upravených očnicích uvolněné. 

K nápravě takto vzniklé situace stačí znovu 

očnici nahřát, čočku vysadit a nechat vy-

chladnout, pak očnici nahřát nad teplotu 

80 °C, aby se díky „tvarové paměti“ optylu 

vrátila do původního rozměru, a konečně 

vsadit vychladlou čočku. 

Postup vsazování 
čoček do plastových 
obrub

Do běžných brýlových obrub z ace-

tátu celulózy, které jsou nejrozšířenější, 

se doporučuje zabrušovat brýlové čočky 

s průměrem zvětšeným asi o 0,3 mm 

vzhledem k velikosti očnice. Zajistí se tak 

lepší stabilita vsazené čočky v očnici.

Očnici nesmíme přehřát tak, že bude 

během vsazování čočky příliš měkká, ale 

spíše jen pružná, aby při vsazování čočky 

nedošlo k nevratným deformacím, zvláště 

jejích tenkých částí. Přehřátí do měkkého 

stavu je nutné jen v tom případě, když se 

snažíme vsazovat čočky příliš velké, což se 

rovná v podstatě výrobě zmetku, poně-

vadž tím měníme původní rozměry ob-

ruby, kterou si zákazník zkoušel, a měníme 

i původní naměřené centrovací poměry. 

Natahováním přehřáté očnice ztenčujeme 

její průřez a zhoršujeme tak mechanické 

vlastnosti hotových brýlí.

Samotný způsob vsazování čoček je 

potřeba dokonale nacvičit, protože co by 

nám byl platný sebedokonalejší brousicí 

automat, kdybychom pak čočky nebyli 
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schopni vsadit do obruby nebo bychom 

novou obrubu během vsazování nená-

vratně poškodili.

Postup:

•   nahřátou brýlovou obrubu uchopíme 

tak, že stranice směřují dolů,

•   brýlovou čočku vložíme fazetou do dráž-

ky v zevním (temporálním) nebo vnitř-

ním (nasálním) okraji očnice,

•   na protilehlé straně u nosníku palci obou 

rukou tlačíme dosud nevsazenou část 

čočky směrem dolů k očnici za součas-

ného tahu ukazováků a prostředníků 

•   otisky prstů na povrchu obruby, ztráta 

lesklého povrchu,

•   zdeformovaná sedla na nosníku,

•   zdeformovaná stěžejková část brýlového 

středu,

•   uvolněná stěžejka v očnici,

•   deformace tvaru očnice účinkem vnitř-

ního pnutí materiálu.

Tato poškození se velmi obtížně 

odstraňují a obrubu pak již většinou 

neuvedeme do původního dokonalého 

funkčního a vzhledového stavu.

Naopak nedostatečně nebo nestejno-

měrně zahřátá očnice může při vsazování 

čoček, zvláště pokud byly zabroušeny 

o něco větší, prasknout nebo dojde k na-

tržení očnice v nejtenčí části.

Výměna starých čoček 
v plastové obrubě

Při výměně starých čoček za nové 

se může stát, že původní čočky byly za-

broušeny větší a vsazeny do za tepla příliš 

zvětšených očnic, které pak se vsazenými 

čočkami vychladly a ztuhly. Při vymáčknutí 

původních čoček z neprohřátých očnic 

zůstanou očnice ve zvětšeném tvaru 

a na automatu pak dojde k načtení jejich 

velikosti a automatickému zábrusu nových 

čoček o 0,3 mm větších. Při vsazování takto 

zhotovených nových čoček prohřejeme 

očnice starých obrub a zjistíme, že nové 

čočky jsou příliš velké. Během nahřívání 

původně nadměrně zvětšených průměrů 

očnic totiž dojde k jejich smrštění na pů-

vodní průměr a pak je obtížné nové čočky 

do brýlí vsadit (jedině za cenu nadměr-

ného natažení očnic). Pak může dojít při 

nepřiměřeném natahování očnic k jejich 

přetržení. Proto je potřeba při výměně 

čoček v brýlích dát na tuto možnost pozor 

a před automatickým snímáním tvaru 

očnic je po vysazení starých čoček mírně 

nahřát, aby v nich došlo k uvolnění vnitřní-

ho napětí a smrštily se na původní velikost. 

Tvar očnic pak snímáme až po vychladnutí 
na pokojovou teplotu! Dále pokračujeme 

jako u nových obrub.

Bc. Ladislav Najman 

SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15 

najman@szsmerh.cz

za okraj volné očnice směrem k nosníku 

obruby (obr. 2),

•   zkontrolujeme osovou symetrii správné 

rotační polohy čoček v očnicích,

•   provedeme srovnání očnice po celém 

obvodu čočky a kontrolu dosednutí 

fazety do drážky. 

U některých typů obrub je možné 

vsazovat čočky i z vnitřní strany očnic.

Co může způsobit 
neodborné zacházení 
s nahřátou plastovou 
obrubou?

Nejčastější poškození způsobená příliš 

změklým materiálem během vsazování 

čoček:

•   zmáčknutá drážka v očnici,

•   vytočená část očnice s drážkou  (vypa-

dává čočka),

obr. 2 Vsazování čočky do brýlové obruby
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Vybrané kapitoly
Pokračování z čísla 3/2008

z geometrické
a vlnové optiky

Polarizace světla

V této, již předposlední části našeho 

seriálu se budeme zabývat polariza-

cí. Polarizace je speciální vlastnost 

světla, která je popsaná anizometropií 

světelných vln. O anizometropii jsme se 

zmínili již v České oční optice č. 2/2005. 

V geometrické optice jsme předpokládali, 

že optická prostředí, ve kterých budeme 

zkoumat světelné paprsky, jsou izotrop-

ní, to znamená, že ve všech směrech 

má prostředí stejné vlastnosti, ve všech 

směrech se světelný paprsek pohybuje 

stejnou rychlostí. V anizotropním prostře-

dí tomu tak není. Všechny směry nejsou 

ekvivalentní.

Světlo je elektromagnetické vlnění, 

jako každé elektromagnetické vlnění je 

charakterizováno elektrickou a magne-

tickou složkou. Elektrickou složku popi-

suje vektor intenzity elektrického pole  

a magnetickou složku vektor magnetické 

indukce . Vektor určují tři vlastnosti: veli-

kost, směr a orientace. V každém okamžiku 

jsou oba vektory  a  na sebe kolmé 

a jsou kolmé i na směr šíření, který je dán 

vektorem rychlosti  (obr. 1).

U nepolarizovaného světla kmitá vek-

tor  (a tudíž i vektor ) chaoticky, nahodile. 

Stále však platí, že v každém okamžiku jsou 

vektory ,  a  na sebe kolmé. Žádný směr 

však není preferován, a pokud vektor   

změní směr, změní jej i vektor  tak, aby 

oba vektory byly k sobě stále kolmé.

U polarizovaného světla je tomu jinak. 

Vektor  kmitá předepsaným způsobem. 

Podle způsobu kmitání můžeme světlo roz-

dělit na lineárně polarizované, kruhově po-

larizované a elipticky polarizované. U line-

árně polarizovaného světla kmitá vektor   

stále v jedné rovině, vektor  pak v rovině, 

která je k ní kolmá. Promítneme-li polohy 

koncového bodu vektoru  do roviny 

kolmé k paprsku, dostaneme část přímky 

(obr. 2). Na obr. 2 jsou polohy koncového 

bodu vektoru  dány sinusoidou. Vektor   

kmitá v rovině xy, vektor rychlosti   

má směr osy z (tedy i paprsek má směr 

osy z). Ke směru paprsku je kolmá rovi-

na yz, koncové body vektoru  promítne-

me do roviny yz a výsledkem je část přím-

ky. Přímka je popsána lineární závislostí, 

obr. 1 Vektor intenzity elektrického pole ( ),  
vektor magnetické indukce ( ) a vektor 
rychlosti ( )



Česká oční optika 4/2008

odtud i název lineárně polarizované světlo. 

Postupujeme-li stejně u kruhově polarizo-

vaného světla, vektor  nekmitá v jedné 

rovině, ale koncové body vektoru  opisují 

pravidelnou křivku. Promítneme-li křivku 

do kolmé roviny k paprsku, nedostaneme 

část přímky, ale kružnici – odtud kruhově 

polarizované světlo, a v případě elipticky 

polarizovaného světla dostaneme elipsu.

Polarizované a nepolarizované světlo 

lidským okem nepoznáme. Potřebujeme 

k tomu analyzátor. Analyzátor je zaříze-

ní, které propouští světlo jen s určitou 

orientací kmitové roviny. Pokud otáčíme 

analyzátorem a zorné pole je pořád stejně 

světlé, jde o nepolarizované světlo. Pokud 

při otáčení zorné pole ztmavne, jedná se 

o světlo polarizované. K vysvětlení tohoto 

efektu se používá mechanický model. 

Jako analyzátor, tedy zařízení, které slouží 

k získání polarizovaného světla, si můžeme 

představit clonu se svislou štěrbinou. Pro-

jde jen světlo, kde vektor  kmitá ve svislé 

rovině, světlo je lineárně polarizované. 

Jako polarizátor, tedy zařízení, které slouží 

k rozlišení polarizovaného a nepolarizova-

ného světla, si můžeme představit clonu 

s vodorovnou štěrbinou. Za analyzátorem 

je tma. Pokud otáčíme analyzátorem tak 

dlouho, až jsou obě štěrbiny svislé, zorné 

pole je světlé (obr. 3).

Podle smyslu otáčení vektoru  rozlišu-

jeme pravotočivou a levotočivou polarizaci. 

Pokud se vektor  otáčí ve smyslu hodino-

vých ručiček, jde o pravotočivou polarizaci, 

pokud se otáčí proti směru hodinových 

ručiček, jedná se o levotočivou polarizaci. 

Světlo lze polarizovat několika způ-

soby: lomem, odrazem, dvojlomem, 

absorpcí a rozptylem. Pokud dopadá 

světlo na rozhraní, vždy se odráží a může 

se i lámat. Rozhraní vektory  a  „srovná“ 

a v odraženém světle vektor  kmitá pře-

vážně kolmo k rovině dopadu, zatímco 

v prošlém světle vektor  kmitá převážně 

rovnoběžně s rovinou dopadu. Dochá-

zí k částečné polarizaci. Opakovaným 

odrazem a lomem lze dosáhnout „lepší“ 

polarizace. Při určitém úhlu dopadu, tzv. 

Brewsterově úhlu α
B
, nastává úplná po-

larizace. Brewsterův úhel závisí na indexu 

lomu obou prostředí a lze ho vypočítat 

ze vztahu tgα
B
 = n,/n, kde n,, n jsou indexy 

lomu obou prostředí. Vztah je odvozený 

z podmínky, která musí platit pro Brewste-

rův úhel. Odražený a lomený paprsek musí 

svírat pravý úhel. Potom je úhlem dopadu 

právě Brewsterův úhel (obr. 4).

K polarizaci dochází i dvojlomem. 

Dvojlom nastává u anizotropních prostře-

dí, paprsek dopadá na rozhraní a rozdělí 

se na dva paprsky – řádný a mimořádný. 

obr. 2 Lineární polarizace

obr. 3 Mechanický model pro vysvětlení efektu 
polarizovaného a nepolarizovaného 
světla

E

y

z

x

Polarizátor Analyzátor

Tma

Světlo

Řádný se chová „řádně“, řídí se zákonem 

lomu. Mimořádný se zákonem lomu neřídí. 

Oba dva paprsky, řádný i mimořádný, mají 

tu vlastnost, že jsou lineárně polarizované. 

Nejznámější látkou, která vykazuje dvojlom, 

je islandský vápenec. V něm byl i dvojlom 

poprvé objeven, a to v roce 1657 dánským 

lékařem Erasmem Bartholinem. Pokud polo-

žíme islandský vápenec např. na nějaký text, 

uvidíme jej zdvojeně (obr. 5). Když začneme 

vápencem otáčet, jeden text zůstane stále 

na stejném místě a druhý se nám bude 

otáčet podle otáčení islandského vápence. 

Text, který se nemění, je vytvořený řádným 

paprskem. Ten, který se otáčí, je vytvořen 
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světlo je polarizované. S rostoucí velikostí 

částeček klesá stupeň polarizace.

Polarizované světlo se používá v nejrůz-

nějších oblastech. Polarizaci lze např. využít 

při měření koncentrace cukru v roztoku. 

Cukr stáčí rovinu polarizace vpravo, čím více 

cukru je v roztoku obsaženo, tím více bude 

rovina polarizace stočená. Představíme-li si 

mechanický model, při otáčení analyzáto-

rem se bude měnit poloha, kdy nastane 

světlo, podle koncentrace cukru. Dalším pří-

kladem užití polarizace je analýza vnitřního 

pnutí materiálu. V různých součástkách lze 

vypočítat vnitřní pnutí. Pokud je součástka 

„komplikovaná“, je výpočet velmi složitý. 

Používá se daleko jednodušší metoda – 

součástka se vyrobí z materiálu, ve kterém 

lze vyvolat umělou anizometropii, zatíží se 

mechanickým napětím a prosvítí polarizo-

vaným světlem. Pomocí analyzátoru se po-

tom pozorují charakteristické obrazce, které 

podávají informace o mechanickém pnutí 

v modelu. Klasickou součástkou, která bývá 

často uváděna jako příklad, je hák. Umělá 

anizometropie vznikne i v brýlových čoč-

kách. Pokud je v materiálu brýlových čoček 

napětí, stočí se směr polarizace a pomocí 

analyzátoru snadno zjistíme i malé změny 

v napětí. Ve 3D kině se můžeme setkat s po-

larizačními brýlemi. Na plátno se promítá 

dvojice obrazů. Jedním okem vnímáme 

jeden obraz, který je vytvořený „vertikální-

mi“ paprsky, a druhým okem druhý obraz, 

vytvořený „horizontálními“ paprsky. Oba 

obrazy jsou mírně posunuté a v mozku 

se pak spojí v prostorový vjem. Pro eli-

minaci nepříznivých odrazů se používají 

polarizační fólie. Můžeme se s nimi setkat 

na předním skle automobilu. Stejnou funkci 

má polarizační filtr u fotoaparátu. Existuje 

i řada dalších příkladů. Polarizované světlo 

a nepolarizované sice okem nepoznáme, 

ale má pro nás velký význam, protože nám 

může velmi dobře posloužit.

Příště, už v poslední části, se budeme 

zabývat fotometrií – naukou, která zkoumá 

energetickou povahu světla.

Ing. Soňa Jexová

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., 

Duškova 1094/7, Praha 5

jexova@vszdrav.cz

Pokračování příště

p''

n'

n

p'

R

B

p

α

obr. 4 Brewsterův úhel

obr. 5 Dvojlom na islandském vápenci

paprskem mimořádným. Dvojlomných 

látek existuje celá řada, např. rutil, safír, už 

zmíněný kalcit, horský křišťál. Některé látky 

vykazují tzv. umělý dvojlom – látka se chová 

jako izotropní, ale působením mechanické-

ho napětí, elektrického nebo magnetického 

pole se z ní stane látka anizotropní.

U některých látek dochází k absorpci, 

v látce se pohltí řádný paprsek a vychází 

pouze mimořádný, který je lineárně pola-

rizovaný. Polarizace absorpcí se používá 

např. v polarizačním mikroskopu. Pokud 

pozorujeme dvojlomnou látku normálním 

mikroskopem, v nepolarizovaném světle 

uvidíme dva mírně posunuté obrazy, takže 

výsledný obraz je rozmazaný. Pokud pou-

žijeme polarizační mikroskop, necháme 

pomocí filtrů polarizátoru a analyzátoru 

jeden ze dvou paprsků dále projít a vý-

sledkem je jeden obraz.

Pokud světlo prochází zakaleným pro-

středím (tabákovým kouřem, zředěným 

mlékem), na malých částečkách zakale-

ného prostředí se ohýbá a ohýbající se 
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Historie brýlí

Ve stejném století, kdy Kolumbus 

objevil Nový svět, mohou svět 

vidět novýma očima i Číňané, 

kam přivezli první brýle jezuité. Lid lpící 

na tradicích si tvar obrub přetvořil podle 

vlastního vkusu a brýle se zavazovaly 

za hlavou tkanicí, aby držely na nose. Ješ-

tě v polovině minulého století se takové 

tvary běžně v Číně vyskytovaly. Odsud se 

dostaly do Japonska, kde tyto prastaré, 

opticky nepůsobící brýle byly symbolem 

moci a učenosti. Zdobily hlavy nejvyšších 

hodnostářů a učenců. Japonský princ v té 

době dával za jedny brýle svého nejdraž-

šího závodního koně.

V roce 1405 zhotovil Konrad von Soest 

slavný windungenský oltář. Na pravém 

křídle drží jeden apoštol v ruce brýle jako 

zázrak nového věku.

Obraz německého malíře z roku 1460, 

uložený v Basileji, nese název Pius Joachim 

a znázorňuje svatého muže jako otce 

Panny Marie. Obraz je zajímavým příkla-

dem toho, jak malíř, v šatech své doby, 

maluje události a lidi žijící před tisíciletími. 

Joachim má v ruce brýle jako symbol 

vědomostí. Pro své moderní náboženské 

přesvědčení byl objednatel obrazu upálen 

ve Vídni v roce 1525!

Na obraze od Friedricha Herlina, 

v matném světle blikající svíčky, mezi 

zamlženými stěnami kostela, provádí kněz 

operaci dítěte v úplném ornátu. Jednalo se 

o Kristovu obřízku. Obraz je datován rokem 

1455 a dnes je možné ho vidět v kostele 

sv. Jakuba v Rothenburgu. Podle představ 

tohoto století byly brýle symbolem vědění. 

Proto je má také kněz na očích. Malíř byl 

přesvědčen, že kněz může provést operaci 

pouze za pomoci brýlí. Na naturalistický 

způsob zobrazování poukazuje i to, že 

rozříznuté očnice brýlí umožnily vložení 

zvětšovacího skla a poté byly svázány 

motouzem, aby sklo nevypadlo.

Již je možné je koupit!

Tímto výkřikem zněly ulice na pře-

lomu století. Ostatně to je dobře patrné 

na kresbách a obrazech, znázorňujících 

Znak anglického Důstojného spolku brusičů 
čoček

2. část
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pouliční prodavače brýlí. Jeden z nich, namalovaný v roce 1500, 

byl v majetku rathenowské optické firmy Stegmann a Seeger. 

O obrazu ani firmě není nic známo, ani stáří nelze věrohodně 

ověřit. Každopádně je však vidět, že občané si sami na základě 

zkoušení vybrali okuláry, které jim vyhovovaly. Kouzlo vidění 

zahýbalo představivostí lidí. Kdo si to mohl dovolit, ten si opatřil 

kouzelný prostředek navracející vidění.

Šestnácté století potom jasně dokladuje, že výroba brýlí 

nabyla na rozmachu. V Anglii se seskupili do jednoty brusiči brý-

lových čoček a jejich název: Worshipful Company of Spectacle 

Makers (Důstojný spolek brusičů čoček) dodává vznikajícímu 

oboru stavovskou čest.

Nejen Evropou se však začala šířit vlna módních okulárií. 

V Indii zhotovovali umělci tyto odznaky moci z voňavého 

santalového dřeva a zdobily je umělecké řezby znázorňující 

hinduistický chrám, slony a postavy bohů.

Doba a lidé postupně spěli k osvícení. Lze si představit, že už 

znali hlavní přednost brýlí: starým lidem pomáhají lépe vidět. Obraz 

brýlí je postupně stále všednějším a hříbatům z jednoho prvotříd-

ního italského hřebčince byl dokonce vypálen žhavým železem 

do zadků. Populární brýle se tedy stávají i koňským logem.

Důležitým datem v dějinách optiky je rok 1517. V tomto 

roce Raffael namaloval papeže Lva X. V ruce drží jedny z prv-

ních konkávních čoček zvěčněných v umění. Papež Lev X. 

pocházel z rodiny Medici, ve které podle záznamů bylo hodně 

krátkozrakých. Pozdější potomek rodiny, velkokníže France-

sco, byl zastáncem alchymistů. Jejich činnost namaloval Jan 

van Straaten. Na nose jednoho alchymisty jsou brýle. Protože 

slovo Medici znamená lék, je v erbu rodu viditelných šest 

pilulek ve tvaru kuliček, které na to poukazují.

Konec šestnáctého a sedmnácté 
století dalo optice muže slavných 
jmen.

Christiana Huygense, který se zasloužil o objasnění teorie 

světla, nebo sira Isaaka Newtona, který údajně podle jablka 

spadlého mu na nos přišel na zákon gravitace. Mezi tím však 

stačil hodně udělat pro optiku. Svými pokusy rozkládá světelný 

paprsek přes hranol a získává barevné světelné spektrum. An-

toni van Leeuwenhoek pomocí jím vynalezeného mikroskopu 

zase vniká do světa drobných částic, světa mikrokosmu.

Abraham a Santa Clara, člen řádu Sarutlanského sv. Augustina, 

byl známý kazatel. Pro jeho jiskřivý vtip a kousavou satiru ho v roce 

1699 císař Ludvík I. jmenoval dvorním řečníkem. Ve své knize píše 

o brýlích a svými příměry obrací pozornost a cit čtenářů k lepšímu 

způsobu života s brýlemi.

Brýle, jako prostředek pro lepší vidění a ukázka bohatství 

a moci, se stále více derou z šera církevních sálů a knihoven 

do světla světského života vladařů a učenců na jejich dvoře. A čas, 

který nikdy nečeká, nás pomalu vede do osmnáctého století.

Mgr. Vilém Rudolf, www.visusoptik.cz
Pokračování příště

Christian Huygens, zakladatel vlnové teorie světla

placená inzerce



74

zdobné a vzletné

Ten, kdo letos zavítal na Mezinárodní 

veletrh oční optiky Silmo 2008 v Paří-

ži v dušičkových dnech 30. 10.–2. 11. 

a jako pozorovatel si pomocí očí vrýval 

do paměti stánky zdejších vystavovatelů, 

nemohl si nepovšimnout, že Silmo se le-

tos vydalo ve tvarech brýlí, hlavně obrub, 

cestou zdobnosti. Jako by se postupně 

přecházelo od těch strohých k ornamen-

tálním, jemným, dalo by se říci až ženským. 

Člověk měl podobný pocit, jaký mívá, když 

pozoruje obrazy či architektonické stavby 

a vnímá, jak období strohých linií střídají 

období ornamentálnosti. 

Letos stánky brýlařských firem na Sil-

mu zdobnost ovládla úplně. Jak převzala 

pozvolna svoje žezlo? Začalo to nenápad-

ně, už dříve, jako tichá voda. Břehy si však 

natvarovala dokonale. Nejdříve se objevily 

drobné ornamenty či peříčka zalitá ve stra-

nicích, později plastové stranice, do kte-

rých byly vlisovány např. motivy květin. 

Letos šli vystavovatelé ještě dál. Pustili se 

do stranic, které jsou samy o sobě už přímo 

vykonstruované ve tvaru květin. Nejčastěji 

se přitom objevoval motiv zjednodušené-

ho tvaru růže. A pokud to nebyla květina, 

narazili jste na stranice ve tvaru blesku, 

oblouků či propletených čar.

Uveďme si nyní zcela konkrétní příkla-

dy. Zdobnost má mnoho odstínů. Odstín 

první: sluneční brýle, které vyhrály cenu 

Silmo d‘Or (brýle EP 629S od Emilia Pucciho 

od společnosti Marchon). Když se podíváte 

na obr. 1, uvědomíte si, že stále zůstáváme 

u tvarů obrub z 60. let, jen se možná o kap-

Paříž 30. 10.–2. 11. 2008

obr. 2  Brýle jako labutí píseň – model FS 5026 
od společnosti Fendi (foto APF)
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ku zmenšily. Brýle, které na něm vidíte, jistě 

padly do oka mnohým procházejícím, a to 

proto, že působí živě, příjemně, navíc vypa-

dají jako malé umělecké dílo. Připomínají 

totiž op-art, v němž jde o optickou radost 

ze hry. To, že firma vsadila na hravost, je 

vidět i na obrubách, které sice nevyhrály, 

ale nad kterými se člověk usmíval už jen 

kvůli tomu nápadu (FS 5026 od společnosti 

Fendi, obr. 2). Bylo to něco jako haute cou-

ture – nenosíte to, ale milujete ten nápad 

a říkáte si v duchu, jak na to jejich tvůrce 

přišel. Chcete už vědět, jak vypadaly ty 

obruby? Chvilka napětí a ... odpověď: bílé 

elegantní brýle zakončené ochrannými 

peříčkovými klapkami na uši proti zimě. Ty 

brýle evokovaly vzletnou baletku z Labu-

tího jezera, tak byly jemné. Malá odbočka 

od labutích brýlí k praktičnosti. Spojit 

brýle a doplněk oblečení se dá i tak, že si 

vezmete brýle a kšiltovku a uděláte z nich 

brýlokšilt nebo, chcete-li, kšiltobrýle. Tento 

model je určen pro ty vaše kamarády-raky, 

kteří se kvůli bledosti své pokožky potřebují 

vyhýbat slunci. 

Přejděme k odstínu druhému, ne-

méně hravému. Tvůrce brýle po květině 

rovnou nazval (nesou název Daisy 01, 

tj. sedmikráska, viz obr. 3). Jsou pro děti 

a tvar se tentokrát soustředil na obruby. 

Okolo růžového středu jsou bílé okvětní 

plátky, takže dítě v těchto brýlích vypadá 

spíše jako pohádková bytost. Tyto nápa-

dité, veselé brýle od společnosti Zoobug 

také vyhrály cenu Silmo d‘Or.

Odstín třetí, zdobnost a ruční práce. 

Japonská společnost Sanko Kogaku Co., 

Ltd., vystavovala brýle, na kterých byly 

květy nakreslené, vypadaly jako od malíře. 

Některým z nás by připadaly přezdobené, 

některým na hranici kýče, každý však má 

svou hranici zdobnosti a žádnou nelze 

zavrhnout, pokud je tvůrce přesvědčený 

o kráse svého výrobku.

Odstín čtvrtý, stranicové blesky, čáry 

a klikyháky, nabízela společnost Eyefunc 

Europe.

Pátý odstín znamená vytvořit retro 

styl, jako společnost Sama Eyewear, jít tedy 

ve stopách dob elegance a vytvořit moder-

ní, jemnou krásu s přídechem historie.

Milovníci decentní zdobnosti našli 

odstín šestý a zastavili se v propojovací 

chodbě mezi pavilonem 1 a 2. Na ni jsou 

vždy právem zvědavi všichni, kdo na vele-

trh zavítají. Zatímco jeden rok jí vévodila 

zrcadla, v nichž se splétaly procházející 

postavy a brýle, letos působila jako zadá-

ní na téma akce a reakce nebo podnět, 

vzruch a uklidnění, pohlazení. Návštěvníci 

vcházeli do tepajícího prostoru v červené 

barvě s nápisy „affinité, énergie positive“ 

(propojenost, pozitivní energie), „impact, 

émulsion, stimulate“ (ovlivňování, spojo-

vání, podněcování) a odcházeli jemnou 

přírodní kulisou s nápisy „alchymie, nature, 

essentiale“ (alchymie, příroda, základní pr-

vek), tedy kulisou na obr. 4. Oběma sekcím 

odpovídaly i typy brýlí v nich vystavené. 

V té první narazili návštěvníci na výrazné 

barevné obruby, nebo obruby decentní, 

ale pořád barevně nepřehlédnutelné, v té 

druhé se pak oko pozorovatele zklidnilo 

brýlemi inspirovanými přírodními mate-

riály. Návštěvníci proplouvali prostorem 

s kamínky a světlohrami na stěně (bílé 

obrysy slavíků v kleci), což evokovalo, že 

kráčíte přírodou. Odpověď na váš dotaz, 

jestli byla stěna v přírodní sekci pokryta 

opravdovým mechem, zní ano, protože 

obr. 3  Brýle sedmikrásky od společnosti Zoobug 
(foto APF)

obr. 1  Vítězné sluneční brýle EP 629S od společ-
nosti Marchon (foto JP)
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některé ruce si potřebovaly sáhnout, aby 

se přesvědčily, jestli tomu tak opravdu je.

Na konci propojovací chodbičky byly 

na jedné stěně v červených vitrínách 

vystaveny ty výrobky, které byly letos 

nominovány na cenu Silmo d‘Or, na druhé 

straně pak výrobky vítězné, takže člověk 

získal přehled ihned a na jednom místě.

Odstín sedmý, pavilon číslo 3, vždy 

představuje nejživější součást celé výstavy, 

poodhaluje totiž nové trendy. Nesl název 

„The Village“ (Vesnička). Když si letošní 

trendy shrneme, počítá se letos údajně 

se třemi módními styly: stylem městské 

kultury, stylem country clubu a stylem, 

který počítá se střetem kultur.

Ten první, městský, klade důraz na krásu 

a vypilovaný detail. Jde o to, jak sladit oble-

čení (normativem jsou krásné kvalitní látky), 

účes (nejlépe nezúčastněný, nezvyklý) 

a brýle. V pořadí módnosti je fialová a černá 

barva a vše lesklé (což jsou barvy elegance, 

ale i dramatu). Jako městský typ se pochopi-

telně zahalíte obřími tmavými brýlemi, jako 

Jackie Kennedyová v 60. letech. 

Styl country clubu si zvolí romantici. 

Je stylem zavinovacím a zahalovacím. 

Z oděvů bere vše teplé, nejlépe z vlny. 

Účes znamená tužit do maxiobjemu 

a vypadat přitom křehce a zasněně. Žádný 

make-up, a pokud, tak ten, který se tváří 

tak, že žádný nemáte. 

Šperky – samozřejmě ty, které vypa-

dají, že vypadly ze skříně vaší babičce! 

Obruby nebudou kulaté, ale naopak hra-

naté, takže budou kontrastovat s útulným 

country stylem. Imperativem v barvách je 

hnědá, černá a želvovinová.

Třetí styl v pořadí počítá se střetem 

kultur, tentokrát ne odlehlých, které 

mohou být pro Evropana exotické (Asie, 

Afrika). Tvůrci se letos poohlédli po Ev-

ropě a zkombinovali různé tvary i barvy. 

Propojili kostky, puntíky, pruhy. Výsledkem 

je veselá všehochuť pro odvážnou osobu, 

která se nezabývá svým účesem a doslova 

září, když si současně může obléct žlutou, 

zelenou, růžovou a oranžovou. Vše je 

povoleno. Šperky lze smíchat klidně jaké-

koliv: zlato, stříbro, plast. A obruby? Hlavně 

nápadné, tvar nerozhoduje, výraznost ano. 

Vůbec nemusí ladit s oblečením. K červe-

nému svetru klidně přihoďte zelené či fia-

lové obruby a budete za hvězdu. Dumejte 

jen nad tím, jak nádherně lze zkombinovat 

nezkombinovatelné.

Pro toho, kdo má rád fakta, se slu-

ší dodat, že Silma se podle tiskových 

zpráv zúčastnil stejný počet vystavova-

telů a návštěvníků jako minulý rok, což je 

ve světě obchodu vždy dobré znamení. 

Polovina vystavovatelů přijela ze zahraničí.  

(Čísla: 2 234 návštěvníků, z toho 52 % ze 

zahraničí, 435 vystavovatelů.)

Na shledanou na příštím Silmu v roce 

2009, které se bude konat v novém termí-

nu od 17. do 20. září.

Zaznamenala Eva Klapalová 

a Jana Plagová na základě poznámek 

a tiskových zpráv veletrhu Silmo

Fotografie A. P. Foucha (2, 3)  

a Jana Plagová (1, 4)

Výherci SOUTĚŽE SILMO 2008
V minulém čísle jste měli možnost soutěžit o zájezd na veletrh Silmo 2008. 

Stačilo vyplnit soutěžní kupon a zaslat jej na adresu zastoupení veletrhu Silmo v Praze. 

Za účasti zástupců SČOO byli v říjnu vylosováni 2 výherci, kteří si užili návštěvu veletrhu 

v podzimní Paříži – pan Miloslav VYCHODIL, MEOPTA optika s.r.o., Přerov a paní Magda 
ČUNGOVÁ, TATRA ALPINEA a.s., Žilina. Blahopřejeme.

OPTICKÁ VELETRŽNÍ SEZONA 2009 

23.–25. 1. OPTI MüNCHEN 
Mnichov, SRN 
www.opti-munich.com

25.–27. 2. SIOF – CHINA (Shanghai)  
Shanghai, Čína  
www.siof.cn

27. 2.–1. 3. OPTA 
Brno, ČR 
www.bvv.cz/opta

6.–9. 3. MIDO 
Milán, Itálie 
www.mido.it

10.–13. 3. MSOO  
Moskva, Rusko 
www.msoo-expo.ru

19.–21. 3. DIOPS  
Daegu, Korea 
www.diops.co.kr

27.–29. 3. VISION EXPO EAST 
New York, USA 
www.visionexpoeast.com

2.–5. 4. Abióptica 
Sao Paulo, Brazílie  
www.abiotica.com.br

17.–19. 5. Vision-X 2009  
Dubai, Spojené arabské emiráty 
www.vision-x.ae

29.–30. 5. OPTEXPO 
Varšava, Polsko 
www.targikielce.pl

16.–18. 9. CIOF  
Beijing, Čína 
www.orientexhibition.com.hk

17.–20. 9. SILMO 
Paříž, Francie  
www.silmo.fr

1.–3. 10. VISION EXPO WEST 
Las Vegas, USA 
www.visionexpowest.com

27.–29. 10. IOFT  
Tokyo, Japonsko 
www.ioft.jp

listopad 2009 HONG KONG OPTICAL FAIR 
Hong Kong 
www.hkopticalfair.com

Redakce

obr. 4  Spojovací chodba – příroda uklidňuje 
(foto APF)
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Opta
27. 2.–1. 3. 2009

TOP OPTA  
znovu na brněnském výstavišti!

Na přelomu února a března příštího roku bude brněnské 

Výstaviště opět patřit všem příznivcům oboru oční optika – se-

tkají se zde na 15. ročníku mezinárodního veletrhu oční optiky, 

optometrie a oftalmologie OPTA 2009.

Již po čtvrté se bude v rámci veletrhu OPTA konat speciali-

zovaná soutěž exponátů vystavovatelů oční optiky, optometrie 

a oftalmologie – TOP OPTA 2009. Vystavovatelům, kteří se zú-

častní veletrhu, se naskýtá široká možnost prezentace výrobků 

a novinek v několika kategoriích:

1.  Sportovní brýle a korekční pomůcky (zvýrazněné téma vele-

trhu OPTA 2009 – SPORTS & VISION)

2. Brýlové čočky 

3. Brýlové obruby 

4. Sluneční brýle 

5. Kontaktní čočky

6.  Přístroje a technologie pro oční optiku, oftalmologii a optometrii

Soutěž TOP OPTA se koná pod záštitou a s odbornou garancí 

Společenstva českých optiků a optometristů. Vystavovatelům 

umožní porovnat exponáty s novinkami ostatních firem a pre-

zentovat je návštěvníkům velmi zajímavou a přitažlivou formou. 

Jelikož je veletrh OPTA jedinečnou odbornou akcí u nás i na 

Slovensku, nabývá ohodnocení vystavených předmětů na ceně 

a jedinečnosti v daném oboru. 

Uzávěrka přihlášek do soutěže je stanovena na 18. února 

2009. Z přihlášených exponátů pak bude část nominována 

na ocenění a ty nejlepší obdrží cenu TOP OPTA. Výsledky poté 

budou vyhlášeny a vítězové oceněni na slavnostním zahájení 

veletrhu OPTA 27. února 2009. Vítězné exponáty budou posléze 

vystaveny po celou dobu konání veletrhu ve vitríně v prostoru 

pavilonu V brněnského Výstaviště.

Více informací najdete na www.bvv.cz/opta. 

Ondřej Michalík, Tiskové středisko BVV

zaostřeno na optiku

www.opta.cz
2009

27. 2. – 1. 3.
Brno, Výstaviště

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 818
Fax: +420 541 153 063
E-mail: opta@bvv.cz
www.opta.cz

15. mezinárodní veletrh 
oční optiky, optometrie a oftalmologie

Spolupořadatel veletrhu

Partner





Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma Dioptra CZ a.s., která rovněž věnovala cenu pro výherce.

Vyluštění tajenky zašlete do 31. 3. 2009 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno.  

Z došlých odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží jako cenu digitální fotoaparát.  

Výherce z č. 3/2008: digitální fotoaparát získává Dan Pudlovský, PD optik, Praha 3.

Správné znění tajenky z č. 3/2008: S brýlovými čočkami HOYA uvidíte svět jasněji.
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pohodlí a zdraví 
pacientů

Proč a jak zlepšit

Pacienti s kontaktními čočkami přichá-

zejí na kontrolu. Neuvádějí žádné problémy. 

Kontaktolog provede odpovídající úkony. 

Pacient odchází. Známý scénář? Doufejme, 

že ne zcela běžný. Nikdy dříve se nenaskytla 

lepší příležitost poskytnout nositelům 

kontaktních čoček nové výrobky s lepšími 

vlastnostmi než při současné záplavě no-

vých čoček a nových postupů.

Převést vaše pacienty na nové výrobky 

může být stejně snadné jako jim nabídnout 

poslední verzi jejich stávajících čoček nebo 

zkrátit interval výměny. V mnoha případech 

by mohlo být převedení na nové čočky 

nebo způsoby nošení nejlepším řešením 

jejich problémů. Zlepšení klinických vlast-

ností, větší spokojenost pacientů, méně 

neplánovaných kontrol a snížení rizika při 

ukončení nošení – to jsou jasné výhody; 

pro vaši praxi to však může znamenat i další, 

na první pohled méně zřejmý přínos. 

Nedávný výzkum trhu ukázal, že de-

vět z deseti nositelů kontaktních čoček 

s měsíční výměnou se zajímá o možnost 

vyzkoušet nové čočky, které by jim poskytly 

vyšší pohodlí, a téměř všichni z dotázaných 

vyjádřili zájem o čočky, které by poskytly 

jejich očím lepší zdraví.1 Při uvedeném 

průzkumu, jehož se zúčastnilo 271 nositelů 

hydrogelových čoček a 163 nositelů silikon-

hydrogelových čoček, bylo také zjištěno, 

že více než dvě třetiny pacientů uvádějí 

Uvedení nových kontaktních čoček na trh nám poskytuje více 

možností k převedení pacientů na výrobky s lepšími vlastnostmi. 

Anna Sulley se ve svém článku zabývá výhodami převedení a zjišťuje, jak 

k němu přistupují kontaktologové z různých evropských zemí.
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snižování pohodlí v průběhu měsíčního no-

šení, bez významného rozdílu mezi nositeli 

hydrogelů a silikon-hydrogelů. 

Většina nositelů také uvedla, že by 

přivítala častější návštěvy u svého kontak-

tologa, pokud by jim aktivně doporučoval 

kontaktní čočky, které by byly pohodlnější. 

Poskytování lepších řešení z hlediska zdraví 

očí je uváděno mezi hlavními kritérii, která 

by navíc mohla zvýšit věrnost nositele jeho 

kontaktologovi.

Jak tedy informují kontaktologové zá-
kazníka o výhodách aktuálních novinek 
v oblasti kontaktních čoček? 

Abychom to zjistili, zeptali jsme se 

17 evropských očních odborníků (tab. 1), 

kteří pracují v rozdílných typech praxí, 

na jejich přístup při převádění pacientů 

na nové výrobky a požádali jsme je, aby se 

s námi podělili o tipy na to, jak dosáhnout 

růstu kontaktologického „byznysu“.

Jak nejlépe pacientovi představit mož-
nost převedení na nový produkt?

Většina z dotazovaných kontaktologů 

využívá k představení nových výrobků 

návštěvu pacienta při kontrole. Při vyšet-

ření ho informují o nejnovějším vývoji 

a probírají s ním výhody nových možností. 

Někteří však připravují aplikaci nejlepších 

výrobků ještě dříve, než pacient vstoupí 

do jejich praxe.

Francouzská oftalmoložka Dr. Stepha-

ne Rubolini-Fiat uvádí, že jejím prvním 

cílem je doplnit si své vlastní znalosti 

o novém výrobku a dobře se seznámit 

s jeho vlastnostmi. Snaží se číst odborné 

články o materiálech čoček a jejich interak-

ci s roztoky a získané informace aplikovat 

do praxe. Zapojuje se také do testování 

nových čoček před jejich uvedením na trh, 

což jí umožňuje kritičtější posuzování vý-

hod výrobku. „Umožňuje mi to navrhnout 

mým pacientům nové řešení ještě dříve, 

než se začne běžně používat.“

Pro další kontaktology jsou rozhodující 

prezentační materiály a dobře poučený 

personál. Švýcarský kontaktolog Eduard 

Bosshard vystavuje ve své praxi plakáty 

o nových výrobcích, chce povzbudit své 

pacienty, aby o ně měli zájem. Bosshard 

uvádí, že se ho často ptají: „Mohlo by to 

být vhodné i pro mne?“ To mu umožňuje 

informovat pacienta o výhodách, které 

by ho mohly zajímat. Je také neústupný 

v názoru na placení za vyzkoušení nových 

čoček. „Pak se zákazníci cítí jako pokusní 

králíci a rozčiluje je, že mají za náš ‚výzkum‘ 

ještě platit,“ uvádí. 

Když se pacient dostaví ke kontrole, 

je důležité zjistit, zda se u svých kontakt-

ních čoček setkává s nějakými problémy. 

Britský kontaktolog Ian Loveday uvádí jako 

nejúspěšnější cestu k převedení na nové 

výrobky předpoklad, že pacient má pro-

blémy se stávajícími kontaktními čočkami, 

dokud se neukáže, že tomu tak není. Je 

  Velká Británie Adnan Malik, Middlesex

 Craig Wilcox, Dorset

 Ian Loveday, Hampshire

  Švýcarsko Eduard Bosshard, Curych

 Christian Gross, Curych

  Německo Heiko Pult, Weinheim
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  Itálie Dr. Fabrizio Zeri, Řím

 Rossella Fonte, Verona

  Španělsko César Villa, Madrid

 Fernando Hidalgo, Madrid

 Joan Gispets Parcerisas, Barcelona

Seznam kontaktologů   

důležité pokládat otázky, které povzbudí 

pacienta k tomu, aby uvedl jakékoliv pro-

blémy, se kterými se setkává, bez ohledu 

na to, jak se mohou zdát malichernými. 

„Je zcela běžné, že pacienti považují různé 

příznaky za normální, dokud jim nesdělíte, 

že tomu tak není.“

Loveday uvádí, že důraz na zjištění, 

zda jsou skutečně stoprocentně spoko-

jeni, umožňuje pacientům získat dojem, 

že se o jejich problémy opravdu zajímáte. 

Jsou pak více přístupní převedení na lepší 

výrobky. Někdy je důležité uvést možnost 

převedení na lepší výrobky při počáteční 

fázi konverzace. Je totiž překvapivé, jak 

mnoho pacientů se bojí kritizovat své 

stávající kontaktní čočky, protože si myslí, 

že bychom jim mohli poradit, aby jejich 

nošení omezili nebo přerušili.

Španělský optometrista César Villa 

má podobný přístup a vysvětluje: „Ptám 

se svých pacientů, jaká omezení zjistili 

tab. 1
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u svých čoček a co od nošení kontaktních 

čoček očekávají.“ Pak doporučuji převedení 

na nový materiál, který naplňuje tato oče-

kávání. Francouzská oftalmoložka Evelyne 

Leblond také hledá příčiny nespokojenosti 

s nošením čoček a používá specifické otáz-

ky, které odhalí příznaky, jako je suchost 

nebo zhoršení pohodlí na konci dne, 

namísto prosté otázky, zda jsou pacienti 

spokojeni. Varuje, že nespokojenost není 

pacienty vždy spontánně uváděna.

Diskutujete o nových výrobcích s kaž-
dým, nebo pouze s vybranými paci-
enty?

Ideálně by při každé kontrole měly 

být pacientovi poskytnuty informace 

o nejnovějších pokrocích v oblasti kontakt-

ních čoček. Není to však reálné vzhledem 

k omezené době kontroly a narůstajícímu 

počtu prováděných vyšetření. Oftalmolož-

ka Florence Jourdan poskytla nejpřímoča-

řejší odpověď na uvedenou otázku: „Závisí 

to na tom, jestli stíhám, nebo ne.“

Obecně je však naše skupina rozděle-

na na ty, kteří diskutují o vývoji kontaktních 

čoček se všemi nebo prakticky se všemi 

pacienty, a na ty, kteří vybírají pacienty, 

u nichž předpokládají, že by jim to mohlo 

přinést užitek. Bournemouthský optomet-

rista Craig Wilcox je nedílnou součástí prv-

ního tábora: „Nové výrobky nabízím všem 

vhodným pacientům. Jediným limitujícím 

faktorem jsou parametry čoček.“ Někteří 

zdůrazňují, že i když výsledkem není žádná 

změna, přináší svůj užitek i vlastní diskuze. 

Pro italského oftalmologa Fabrizia Zeriho 

je typické, že se obecně pokouší diskuto-

vat o nových výrobcích se všemi pacienty. 

„Myslím si, že je to na odpovědnosti kaž-

dého kontaktologa. Avšak nové výrobky 

doporučuji důrazněji tehdy, pokud se 

domnívám, že jsou důležité pro prevenci, 

aby se přerušilo nošení čoček nebo pokud 

mohou zlepšit určitý klinický nález.“

Loveday uvádí, že jeho technika ana-

mnézy nevyhnutelně vede u většiny paci-

entů k diskuzi o nových výrobcích. I když 

jsou pacienti stoprocentně spokojeni se 

svým současným systémem, můžeme 

vždy uvést možnost novějších výrobků, 

aby byli informováni o vývoji na trhu 

a abychom upevnili pocit, že dostatečně 

pečujeme o jejich zrak. Bosshard souhlasí: 

„Pro naše pacienty jsou u nás dostupné 

nejnovější výrobky. Zahajujeme diskuzi, 

i když výrobek pravděpodobně není pro 

pacienta vhodný – je však možné, že 

o něm bude mluvit se svými přáteli.“ Dr. Le-

blond doplňuje, že jeho pacienti oceňují 

informace a často se při kontrolách sami 

ptají: „Co je nového?“

Pro middlesexského optometristu 

Adnana Malika je pečlivá anamnéza klí-

čová pro zjištění, zda by pacient přivítal 

vyzkoušení nových čoček. Věnuje se té-

matu změny u většiny pacientů, ale snaží 
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se dále soustředit na ty, kteří se setkávají 

s nepohodlím a lehce zhoršeným viděním. 

Uvádí, že pacient, který je velmi spokojen 

se svými stávajícími čočkami a nemá žád-

né problémy se zdravotním stavem oka, 

nemá pocit, že by mu mohlo vyzkoušení 

nových čoček přinést nějaký užitek.  

Německý kontaktolog Heiko Pult také 

postupuje obezřetně. S nabídkou aplikace 

nových čoček přichází, pokud předpoklá-

dá, že může přinést zřejmé subjektivní 

nebo objektivní výhody. Často zjišťuje, že 

pečlivá anamnéza a zjištění příznaků vede 

k doplňkovým prodejům. Vždy se ptáme 

svých pacientů, zda se událo něco nové-

ho, co bychom o nich měli vědět: léčba, 

zaměstnání, sport nebo koníčky. Často jim 

můžeme prodat doplňkové sady čoček 

na prázdniny, na lyžování nebo jachting. 

Naším cílem je poskytnout jim nejlepší 

čočky, které by vyhovovaly jejich potře-

bám. Cenné je, pokud rozhodnutí přichází 

od pacienta a ne od nás, dodává Pult.

Další důležitou výhodou diskuze o no-

vých výrobcích je to, že posiluje význam pra-

videlných kontrol, jak vysvětluje Dr. Rubolini-

Fiat: „Říkám svým pacientům, že jsou velmi 

důležité pravidelné roční kontroly, protože se 

mohou objevit nové výrobky, které budou 

více vyhovovat jejich potřebám.“ 

Jak uvádíte výhody čoček s lepšími 
vlastnostmi? 

Mnoho kontaktologů, se kterými jsme 

mluvili, uvádělo význam pomocného 

personálu při komunikaci se zákazní-

ky o výhodách výrobků a zdůrazňuje 

význam dobré informovanosti celého 

týmu. Někteří však uvádějí, že klinické 

záležitosti by měly být probrány ve vyšet-

řovně. Loveday s tím souhlasí, ale uvádí, 

že podpůrný personál může být užitečný 

i jiným způsobem. Například před vlastní 

schůzkou může někdo z personálu přiložit 

pár nových zkušebních čoček k záznamu 

pacienta, který používá starší typ čoček. 

Tyto kontaktní čočky nemusí být pro pa-

cienta vhodné a nemusí být vydány, ale 

účinkuje to jako připomínka a šetří to čas 

kontaktologa.

Při přímé komunikaci s pacientem 

používají kontaktologové různé postupy 

diskuze o potřebě převedení na lepší vý-

robky. Craig Wilcox směřuje svou diskuzi 

k jedné nebo k více ze čtyř potenciálních 

výhod: zdraví, pohodlí, pohodlné použí-

vání a kosmetické vlastnosti. Španělská 

kontaktoložka Joan Gispets Parcerisas 

uvádí, že její přístup je individuální: „Je to 

opravdu jednoduché u těch pacientů, kteří 

nejsou zcela spokojeni s pohodlím nebo 

mají další příznaky a nálezy – u nich pouze 

vysvětlím, že vlastnosti nového výrobku 

mohou zlepšit to, co není úplně v pořádku. 

Ty pacienty, kteří jsou se svými čočkami 

spokojeni, poučím, že je mým cílem jim 

poskytnout nyní i v budoucnosti ten nej-

lepší způsob nošení čoček. Cílem změny 

tedy není zlepšit pohodlí, ale předejít 

možným komplikacím v budoucnosti.“ Fer-

nando Hidalgo souhlasí a dodává: „Poučuji 

pacienta o střednědobých výhodách.“ 

Francouzští oftalmologové, kteří byli 

součástí skupiny odborníků, se při dopo-

ručování nových výrobků soustřeďují spíše 

na zdraví než na výhody z hlediska životní-

ho stylu. Dr. Rubolini-Fiat vždy svým paci-

entům uvádí lékařské důvody pro výměnu 

čoček a říká: „Vaše problémy mohou být 

vyřešeny těmito čočkami, protože umož-

ňují lepší dodávku kyslíku, lepší smáčivost 

atd., nebo pomocí těchto nových čoček 

mohou být vaše příznaky minimalizovány.“ 

Marseilleská kontaktoložka Florence Jour-

dan používá podobnou taktiku: „Vysvětlím 

výhody propustnosti pro kyslík a časté 

výměny a také diskutuji o době nošení 

a bezpečnosti.“ Evelyne Leblond používá 

pragmatičtější přístup, přirovnává kon-

taktní čočky k autu: „Jste pravděpodobně 

spokojeni se svým Renaultem Clio, já vám 

však navrhuji vyzkoušet stejné auto s ABS 

a posilovačem řízení a řekněte mi, jestli se 

nebudete cítit bezpečněji – a stejné je to 

s vašima očima.“

Někteří kontaktologové kladou důraz 

při demonstraci jednotlivých případů 

na používání vizuálních informací. Např. 

Dr. Zeri ukazuje obrázky ilustrující výhody 

konkrétních čoček při vlivu na fyziologii 

oka, jako je ústup limbální hyperemie 

nebo neovaskularizací při převedení z tra-

dičních hydrogelových čoček na silikon-

hydrogelové. Také rád využívá výsledky 

výzkumu při vysvětlování výhod nových 

výrobků. Pro Pulta je video-štěrbinová 

lampa výborným nástrojem, pomocí kte-

rého předvádí pacientům diskutovanou 

problematiku. Důležité je poučení, při 

kterém používá jednoduché věty, jež lze 

jednoduše pochopit, jak uvádí. Pokud si 

pacient není jistý výhodami, Pult nabídne 

dvoutýdenní vyzkoušení nové čočky 

na jednom oku při současném nošení 

původní čočky na druhém oku. Villa je 

dalším kontaktologem zdůrazňujícím 

výhody, které může pacient sám vnímat 

nebo snadno pochopit – klidnější oči 

a delší dobu pohodlného nošení.

Kontaktologové mohou o výhodách 

výrobku hovořit různým způsobem, ale 

téměř všichni souhlasí s tím, že pacienti 

jsou nakloněni myšlence výměny za lepší 

výrobky a ocení radu. Podle našich zku-

šeností všichni oceňují možnost diskuze 

o převedení na nové výrobky, pokud je ve-

dena pozitivním informativním způsobem 

a nepřejde do direktivního a obchodnické-
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objednány zkušební čočky. Pokud má 

Gross čočky skladem, převede pacienta 

okamžitě, jinak určí zvláštní termín. Gispets 

Parcerisas je jediným členem studie, který 

běžně sjednává pro převedení na nové 

čočky zvláštní kontrolu.

Většina kontaktologů, se kterými jsme 

mluvili, kontroluje pacienta nosícího nové 

čočky, existují však i výjimky. Dr. Leblond 

například převádí pacienta a píše recept 

při běžné kontrole, ale netrvá na kon-

trolním vyšetření, pouze u speciálních 

čoček, jako jsou RGP nebo multifokály. 

Říkám svým pacientům: „Zavolejte, pokud 

budete mít nějaké problémy. Průměrně 

mám jeden telefonát za tři měsíce.“ 

Dr. Rubolini-Fiat kontroluje pouze pacien-

ty, kteří mají klinické problémy se svými 

předchozími čočkami, jako jsou keratitida, 

ho způsobu, uvádí Loveday. Jednou z nej-

větších chyb, se kterou se v praxi setkáváme, 

je to, že pacient, který nemá žádné příznaky, 

nechce lepší výrobek – nebo ještě hůře, že 

ani nechce, aby mu byl nabídnut.

Další zdůrazňují, že nabídka nejlepších 

možných výrobků má dobrý vliv na jejich 

image i image jejich praxe. Dr. Rubolini-

Fiat např. uvádí, že pacienti si uvědomují 

její znalosti o kontaktních čočkách a váží 

si toho, když je specialistkou v této oblasti. 

Dr. Leblond pozoruje, že jeho vážnost zvy-

šuje to, že předvede svou kompetentnost 

a aktuální informovanost. „Často mi říkají, 

že jsou rádi, protože jim nikdo jiný zatím 

nenabídl něco nového.“ Italská optomet-

ristka Rosela Fonte má podobný názor: 

„Zákazníci vnímají, že jsem profesionálka, 

která dělá to nejlepší pro jejich zdraví 

a pohodlí.“

Menší část kontaktologů však zjišťuje, 

že ne všichni nositelé čoček vítají nabídku 

převedení. Dr. Zeri uvádí, že někteří dávají 

přednost tomu nic neměnit, ačkoliv vět-

šina je připravena zvážit používání čoček 

s lepšími vlastnostmi. Podle Villy závisí 

reakce pacienta na vlastnostech jeho stá-

vajících čoček a na tom, jak je na nošení 

čoček závislý. Jak uvádí, většina pacientů 

se zajímá o možnost převedení na čočky, 

které by zlepšily příznaky suchého oka.

Jak plánujete kontrolu při převedení 
na lepší výrobky?

Převedení stávajících nositelů na nové 

čočky normálně znamená objednání 

na zkušební aplikaci a další kontrolu. Nyní, 

kdy má mnoho praxí rozsáhlou škálu čoček 

skladem, je možné převedení při běžné 

kontrole a v některých případech může 

být pacient kontaktován po telefonu nebo 

e-mailem, nebo může být instruován 

o samostatném nahlášení jakýchkoliv pro-

blémů s novými čočkami. Podle naší studie 

se postupy liší v jednotlivých zemích.

Všichni tři britští kontaktologové uvá-

dějí, že dávají přednost převedení při 

kontrole než znovu pacienta zvát. Loveday 

tvrdí, že výrazné zvýšení ceny jeho práce 

v posledních letech umožnilo delší kontroly, 

které mu umožňují diskutovat o nových vý-

robcích a převést na ně pacienta při jedné 

návštěvě. Pokud proběhlo převedení bez 

komplikací, je podle Malika potřebná jedna 

kontrola, jinak jsou nutné dvě – jedna pro 

aplikaci a následující pro kontrolní vyšetření. 

Wilcox preferuje převedení při kontrole 

a kontrolní vyšetření po jednom týdnu.

Malik a Wilcox dávají jednoznačně 

přednost jedné kontrole, pokud čočky 

pacient nosí. Malik konstatuje: „Péče 

o pacienta je mou prioritou. Proto rád 

vidím každého pacienta a slyším jeho 

názor na nové čočky a pro sebe si chci 

ověřit, jak působí na jeho oči ve srovnání 

s předchozími čočkami.“ Loveday naopak 

uvádí, že žádá pacienta o to, aby přišel 

na kontrolu pouze tehdy, pokud má 

zájem o převedení na jiný výrobek, ale 

jinak pouze telefonuje nebo mailuje, aby 

zjistil, zda pacient nemá s novými čočkami 

počáteční problémy.

U dalších kontaktologů závisí to, zda 

domluví kontrolu, na tom, jestli musí být 
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CLPC nebo alergie. „U dalších pacientů 

očekávám telefonát s reakcí na jejich 

nové čočky. Pokud se cítí dobře, posílám 

jim nový předpis,“ vysvětluje.

Jaký vliv má převedení na lepší výrobky 
na váš obchod?

Používání nejlepších kontaktních 

čoček má mnoho výhod pro pacienty, 

ale přináší to i zjevný zisk z obchodního 

hlediska, a to nejen díky vyššímu obratu. 

Loveday patří k těm, kdo jako jeden z plusů 

aktivního doporučování nových výrobků 

uvádí vyšší věrnost pacienta jeho praxi. 

Vnímá to jako nezbytnost pro úspěšnost 

svého podnikání: „Jsme rádi, pokud naši 

pacienti od nás dostávají ty nejlepší 

informace a pokud jim poskytujeme ty 

nejlepší výrobky. Nebude tomu tak, pokud 

je přestaneme na tyto nejlepší dostupné 

výrobky převádět. Velká část nových klien-

Konvenční hydrogely Silikon-hydrogely

1. generace silikon-hydrogelů 2. generace silikon-hydrogelů

Konvenční výměna Jednorázové

Měsíční výměna Dvoutýdenní výměna

Jednorázové Jednodenní jednorázové

Jednodenní jednorázové Jednodenní jednorázové se zvýšeným pohodlím

Jednodenní jednorázové Jednodenní jednorázové silikon-hydrogelové

Denní nošení Flexibilní nebo prodloužené nošení

Sférické + brýle Bifokální/multifokální

Monovision Bifokální/multifokální

Sférické Torické

Tuhé, plynopropustné (RGP) S vysokým Dk

RGP Torické RGP

Bez ochrany proti UV záření S ochranou proti UV záření

Čiré čočky Barevné čočky

Víceúčelové roztoky (MPS) MPS se zvýšeným pohodlím

tab. 2 tů se o nás dozvěděla od našich pacientů, 

kteří měli problémy s kontaktními čočka-

mi, jež byly vyřešeny převedením na čočky 

s lepšími vlastnostmi,“ dodává.

Fonteho zkušenosti jsou obdobné. 

„Pacienti vyprávějí o mé praxi a sdělují 

jiným, jaký jsem typ kontaktologa. Někteří 

z těchto lidí jsou dřívějšími neúspěšnými 

nositeli kontaktních čoček, kteří mohou 

usoudit, že by za mnou mohli přijít a vy-

zkoušet čočky znovu.“

Gross uvádí, že dodržování kontrol je 

u jeho pacientů velmi časté, protože jim 

poskytuje zpětnou vazbu a další informace 

o čočkách, které používají. Vědí, že pokud 

můžeme zlepšit pohodlí při nošení jejich 

čoček, uděláme to. Jeho curyšský kolega 

Bosshard uvádí další čím dál důležitější 

důvod pro posilování loajality: „Pacienti 

mají menší tendenci nakupovat jinde 

nebo na internetu.“ Pro další účastníky 

studie je důvodem pro pravidelné pře-

vádění na lepší výrobky udržení nošení 

kontaktních čoček. „Nemám přesné údaje,“ 

Některé možnosti k převedení nositelů 
kontaktních čoček

uvádí Joan Gispets Parcerisas, „ale předpo-

kládám, že jedním z dlouhodobých efektů 

je snížení rizika úplného vysazení čoček.“

Ze kterých čoček a na které v současné 
době nejčastěji převádíte a proč?

Při dostupném velkém množství kon-

taktních čoček a různých způsobů nošení 

se nabízí dostatek možností k převedení 

na lepší výrobky (tab. 2). Ptali jsme se kaž-

dého účastníka studie na jeho současné 

preference. Bez ohledu na typ praxe 

kontaktologové dávají nejčastěji přednost 

převádění pacientů z konvenčních hydro-

gelů na silikon-hydrogelové čočky. Většina 

uvádí jako důvod propustnost pro kyslík, 

avšak ti, kteří převádějí z první na druhou 

generaci silikon-hydrogelů, také uvádějí 

vlastnosti, jako jsou vyšší ohebnost (nižší 

modulus), lepší smáčivost a pro pacienty 

největší výhodu – pohodlí. Ian Loveday 

shrnuje svou současnou strategii takto: 

„Nejčastěji převádím pacienty z hydroge-

lových na silikon-hydrogelové čočky kvůli 

zlepšení zdraví a pohodlí.“

Malik uvádí, že všechny své pacienty 

s měsíčními hydrogely převedl na silikon-

hydrogely. „Pokud pacient nosil kontaktní 

čočky pravidelně a po dlouhou dobu, 

poskytnu mu možnost vyzkoušet sili-

kon-hydrogelové čočky, dokonce i když 

nosil jednodenní jednorázové čočky. 

S pacientem projdu výhody a nevýhody 

různých možností a materiálů.“ Hidalgo je 

dalším kontaktologem, který doporučuje 

převedení nositelů jakýchkoliv jednorázo-

vých čoček na silikon-hydrogely. A ve své 

weinheimské praxi převádí Pult své paci-

enty s čočkami typu RGP na měkké čočky 

s vysokým Dk.

Avšak vysoká propustnost pro kyslík 

není v žádném případě jediným as-

pektem. Fonte uvádí, že dává přednost 

výběru ze silikon-hydrogelových nebo 

biomimetických čoček. Účastníci studie 

také často doporučují jednodenní jedno-

rázové čočky, ať už z klinických důvodů, 

nebo z důvodu snadného používání. 

Villa a Blond upozorňují na problémy 

spojené s roztoky pro péči o kontaktní 

čočky, které jsou důvodem k převedení 

na jednodenní čočky. Villa také zjistil, že 

je možné převést pacienta ze sférických 

na torické čočky: „Je zajímavé, jaký pro-

spěch, v tomto případě z hlediska vizu, 
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můžeme získat i u malého astigmatismu 

převedením na torické čočky.“ Loveday 

také převádí pacienty s nízkým astig-

matismem kvůli zlepšení vizu na novou 

generaci torických čoček. 

Jaké je vaše hlavní přání z hlediska dal-
šího podstatného zlepšení kontaktních 
čoček?

Pokud byly uvedeny současné prefe-

rence účastníků studie, jaký výrobek by měl 

vzniknout v nejbližší budoucnosti? Názory 

byly téměř stejnoměrně rozděleny mezi si-

likon-hydrogelové jednodenní jednorázové 

čočky a multifokální čočky s lepšími vlast-

nostmi, především s výběrem vzdálenosti 

zaostření do blízka. Oba tyto typy čoček by 

si přála Dr. Rubolini-Fiat, argumentovala tím, 

že uživatelé jednodenních jednorázových 

čoček mohou tyto čočky nosit po dlouhou 

dobu v průběhu dne, i když se jedná pouze 

o příležitostné nositele, a zvýšená propust-

nost pro kyslík oproti hydrogelům může 

být pro ně výhodná. Z naší studie vyplývá 

i podpora nových silikon-hydrogelových 

designů pro vysoké hypermetropy, vysoké 

astigmatiky a presbyopy.

Objevily se náznaky, že kontaktologo-

vé by přivítali další zlepšení v technologii 

materiálů. Pro Pulta by mělo být dalším 

podstatným zlepšením vyřešení problémů 

s nepohodlím a suchýma očima, které 

podle něho současné materiály dosud 

neřeší. Fonte by také rád viděl menší in-

terferenci se stabilitou slzného filmu. Dva 

ze tří španělských kontaktologů, se kterými 

jsme mluvili, Villa a Hidalgo, si přejí poho-

dlné a bezpečné čočky pro prodloužené 

nošení. Hidalgo zmiňuje mezi žádoucími 

vlastnostmi antimikrobiální aktivitu. Přes 

všechna svá přání týkající se budoucích 

inovací mají kontaktologové již v součas-

nosti mnoho možností nabídnout svým 

pacientům čočky s lepšími vlastnostmi. 

Nadcházející měsíce přinesou ještě více 

možností výběru s dalšími zlepšeními 

vlastností výrobků a novými postupy.

Společnost Johnson & Johnson Vision 

Care ohlásila první jednodenní jednorá-

zové silikon-hydrogelové čočky na světě 

poskytující pohodlí, vysokou propustnost 

pro kyslík a pohodlné používání, a to vše 

v jedněch čočkách.

Řiďte se deseti hlavními tipy kontak-

tologů z celé Evropy (tab. 3) tak, abyste 

z toho měli prospěch vy i vaši pacienti 

při převádění na lepší kontaktní čočky 

a poznáte výhody, které z toho vyplývají 

pro vaši praxi.

Přeložil MUDr. Jiří Cendelín, CSc.

cendelin@iol.cz

Sulley, A.: Why and how to upgrade patient comfort 

and health. Optician, June 2008, str. 23–26.

Optometristka Anna Sulley je odborná konzultantka, 

autorka medicínských publikací a klinická výzkum-

nice ve Visioncare Research, a členka a také dřívější 

prezidentka BCLA.

1 Nositelé měsíčních kontaktních čoček, Francie. 

Gallileo Consumer Survey, 2007

  Zajistěte, abyste byli vy i váš personál vždy seznámeni s nejnověj-

šími pokroky v kontaktologii.

  Nepředpokládejte, že jsou vaši pacienti spokojeni, pokud neudávají 

žádné problémy se svými současnými kontaktními čočkami. 

  Využívejte pečlivou anamnézu k odhalení specifických příznaků.

  Probírejte nové výrobky se všemi pacienty, i když jsou spokojeni 

se stávajícími čočkami.

  Ptejte se jich na jejich požadavky vyplývající z pracovního a ži-

votního stylu.

  Zdůrazňujte význam pravidelných kontrol pro zajištění nošení 

nejlepších čoček.

  Získejte pomoc podpůrného personálu při identifikaci potenciál-

ních kandidátů k převedení.

  Při nabízení nových výrobků spojujte vlastnosti s odpovídajícími 

výhodami.

  Při předvádění výhod převedení používejte vizuální pomůcky.

  Nikdy nepředpokládejte, že si pacient nemůže dovolit výrobky 

s lepšími vlastnostmi.  

Deset hlavních tipů pro úspěšné 
převedení pacientů na lepší výrobky

tab. 3
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Komunikace
v optometristické praxi

Před setkáním se zákazníkem, bě-

hem něj i po něm, například během 

aplikace kontaktních čoček, komu-

nikujeme s našimi zákazníky, ať vědomě 

či nevědomě, přímo nebo nepřímo. Tato 

komunikace probíhá na několika různých 

úrovních a v mnoha různých podobách. 

Pokud tyto úrovně a podoby vytvoří ce-

lek, komunikace se stane velmi úspěšnou 

a účinnou, její cíle mohou být dosaženy 

snadněji (pozitivní vliv). Takovým cílem 

může být: výuka, předání vědomostí, 

informací nebo změna chování. Výsledek 

však nebude optimální, pokud úroveň 

a podoba komunikace nevytvoří jeden ce-

lek (negativní vliv). V případě, že si úroveň 

a podoba komunikace odporují navzájem, 

ztrácí komunikace důvěryhodnost a ná-

sledně většinu, ne-li všechnu efektivitu. Co 

se počítá, je pochopený obsah a dosažený 

výsledek komunikace.

Méně je často více, kvalita má před-

nost před kvantitou. Je důležité použít 

vhodné pomůcky (slova, rychlost řeči, 

různé materiály pro názornost…) vůči po-

sluchači. Cílená, snadno reprodukovatelná 

a ověřená upřímná komunikace vyžaduje 

méně času a přináší zákazníkovi větší 

uspokojení, posiluje věrnost zákazníka vůči 

aplikačnímu středisku, což má v dnešním 

konkurenčním prostředí cenu zlata. Dneš-

ní zákazníci chtějí mít pozitivní a zábavný 

dojem a nechtějí být pouze obslouženi 

jako obvykle. Chtějí být dotazováni a vy-

slechnuti, ne jen přijímat „komunikační spr-

chu“. Ti, kteří se nedívají dopředu a každý 

kontakt se zákazníkem je téměř obtěžuje, 

ztrácejí obrovskou příležitost.

Pohotová a působivá komunikace 

mezi zákazníkem (pacientem) a očním 

specialistou (optometrista, oftalmolog) 

je důležitým faktorem vedoucím k úspě-

chu. Úspěch může být definován mnoha 

různými způsoby, záleží na úhlu pohledu 

každého z nás, co je pro nás důležité a co 

nás zajímá. Pro zákazníka to může zna-

menat to, že nemusí strávit nákupem více 

času, než je nutné, a může být spokojen 

s nabízeným servisem a produkty (být 

dobře obsloužen, dobře informován, vy-

slechnut…). Ještě lepší je, pokud získané 

informace naplní zákazníkovo očekávání – 

pak je zákazník nadšen, ne jen spokojen. 

To neznamená, že oční specialista provede 

kvalitnější měření zraku, ale to, že úspěch 

je také založen na takových jednoduchých 

potřebách, jako je přívětivost, dochvilnost, 

zdvořilá konverzace, dobře vysvětlené 

a snadno pochopitelné výsledky měření, 

atd. Z pohledu specialisty je často na prv-

ním místě pohled ekonomický. Komu-

nikace hraje důležitou roli v pracovním 

i osobním životě. 
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Komunikace, která je velmi dobře 

vnímána zákazníky, zvýší jejich pocit 

spokojenosti, a nejenom to, stávají se 

věrnějšími zákazníky, kteří přejdou od kon-

kurence. Není žádným tajemstvím, že 

opravdu spokojený zákazník se rád podělí 

o dobrou zkušenost s ostatními! Taková 

doporučení vám přivedou nové zákazníky, 

někdy se i dávno ztracený zákazník vrátí 

zpět. Nespokojený zákazník vám oproti 

tomu může velmi poškodit pověst, když se 

s ostatními podělí o negativní zkušenost. 

Navíc, zákazník si všimne i dobré „komu-

nikační schopnosti“ uvnitř firmy. Jak je to 

možné? Povšimne si například úsměvu, 

přívětivosti a vybraného jazyka, zdravého 

profesionálního sebevědomí (postoj, ne-

ústupnost) v chování mezi zaměstnanci 

samotnými a k zákazníkům. Komunikace 

na dobré úrovni může mít pozitivní vliv 

na dění uvnitř firmy a přispět tak ke znač-

nému růstu produktivity a zisku firmy.

Na počátku rozhovoru se často vy-

platí investovat do vybudování vztahu 

mezi oběma stranami. Pokud chcete 

se zákazníky komunikovat efektivně 

a účinně, adaptujte své chování do jejich 

stylu (mluvte např. stejně rychle). Během 

rozhovoru zapomeňte na své preference 

a hlavně: Aktivně naslouchejte! Klaďte 

otázky za účelem pochopit zájmy zákaz-

níka (ostatních). Buďte si vědomi pravidla: 

Ten, kdo se ptá, vede rozhovor.

Aktivní naslouchání začíná zapa-

matováním si jména. Jeden trik, jak toho 

dosáhnout: oslovte zákazníka několikrát 

jménem hned na začátku. V případě, že 

musíte zapsat jméno do záznamu nebo 

formuláře, bez obav požádejte zákazníka, 

aby vám jméno vyhláskoval. Neudělejte 

však chybu a odpusťte si nepatřičný ko-

mentář, jako např.: Aha, vy jste ten s tím 

legračním jménem!

V případě, že do aplikačního střediska 

vchází zákazník a vy jste zrovna zaměst-

náni, dejte mu na vědomí, že o něm 

víte, a přivítejte ho očním kontaktem 

a kývnutím hlavy spojeným s úsměvem! 

Pokud je to možné, dejte „nově přícho-

zímu“ zákazníkovi vědět přibližně dobu, 

za kterou se mu budete moci věnovat, 

aniž byste se tím dotkli právě obsluho-

vaného zákazníka.

Stále udržujte oční kontakt, zatímco 

posloucháte. Nechte zákazníka vždy do-

končit větu. Zbytečně ho nepřerušujte, 

udělejte tak pouze, pokud je zřejmé, že 

druhá strana odbočila od předmětu hovo-

ru. Dejte najevo, že posloucháte a dáváte 

pozor drobnými komentáři, jako: aha, je to 

tak?, opravdu?...

Vždy než odpovíte, dělejte krátké 

pauzy. Další možnost, jak dát najevo, že 

jste poslouchali a porozuměli, je shrnutí. 
Vlastními slovy můžete shrnout to, co bylo 

řečeno. V některých případech je dobré 

požádat zákazníka o souhlas, zda s obsa-

hem vašeho shrnutí souhlasí: Je mé shrnutí 

v pořádku? V případě nepříjemného nebo 

problémového zákazníka získejte mezi 

řečí mnoho malých „ano“. To vám později 

umožní vrátit se zpátky k již odsouhlase-

ným faktům. „Jak jste již před tím potvrdil, 

čočky byly...“, „Řekl jste mi, že ... je to pro vás 

důležité.“ Používání zákazníkových vlastních 

slov je velmi účinné. Ukazuje na to, že jste 

mu opravdu dobře naslouchali.

Nikdy se nepřete se zákazníkem!
Toto tvrzení na jednu stranu platí, 

na druhou ne. Neplatí, že musíte stále jen 

plně souhlasit se zákazníkem. Nechte ho 

mít jeho (byť špatný) názor. Pokračujte 

a nechte ho k výsledku dojít vlastní zkuše-

ností. Zákazník pak může změnit svůj názor, 

aniž by měl pocit, že jste na něj tlačili.
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V případě stížností je velmi těžké ne-

přít se se zákazníkem. V takovém případě 

je jednodušší nebrat si věci osobně, ale 

přistupovat k nim na základě faktů.

Vezměte v úvahu, že někteří zákazníci 

se těžko rozhodují. Proto nenabízejte 

mnoho alternativ. Například když do-

mlouváte schůzku: Nejprve se zeptejte, 

zda preferuje termín ráno nebo odpo-

ledne, potom nabídněte volný termín, 

První setkání

Vyhněte se předsudkům založeným 

na stereotypech. Nezaujímejte negativní 

postoj. Pamatujte na úsměv!

Vyšetření,  technika 
otázek, sdělení 
výsledků, ukončení 
vyšetření

Základní princip je: Kvalita odpovědí 
přímo souvisí s kvalitou položených 
otázek. To znamená: nikdy neobviňujte 

zákazníka, že špatně odpovídá. Nejprve 

se zaměřte na vaše otázky. Myslete na to, 

jak zlepšit spolupráci se zákazníkem (např. 

připravte ho na to, že vidění s dalším sklíč-

kem může být zpočátku trochu horší, ale 

účelem je porovnat dvě pozice sklíčka). 

Rozdělte výsledky měření do malých, 

snadno pochopitelných částí. 

Použijte všechny komunikační pro-

středky, obrázky, vhodné příklady a při-

rovnání. Věděli jste, že většina zákazníků si 

zapamatuje hlavně věci, které jsou řečeny 

na konci? Proto shrňte nejdůležitější části, 

postupy a další kroky, tak jako termíny 

kontrol, na kterých jste se domluvili.

Při rozloučení oslovte zákazníka opět 

jménem. Můžete mu předat vizitku, ujis-

těte ho, že v případě jakýchkoliv dotazů 

a nejasností vám může zavolat. Předání 

vizitky je jako váš symbolický podpis pod 

celým vyšetřením a prodejem. Tímto ges-

tem se mnohem více zavazujete k další 

spolupráci.

Pochopení základních mechanismů 

a pravidel komunikace je velmi důležité.

Kvalitní komunikace přispívá velkou 

částí k úspěchu vašeho obchodu. Ovlivní 

přímo nejen vaši úspěšnost, ale také se 

lépe odlišíte od konkurence. Zvýší úroveň 

spokojenosti zákazníka a dá mu dobrý po-

cit z návštěvy vašeho aplikačního střediska, 

kam se opět rád vrátí.

Mgr. Jana Balíková

optometristka, Professional Services, 

CIBA VISION

Helmer Schweizer

optometrista, Embrach, Švýcarsko

ne dva, neptejte se na termín, který 

upřednostňuje, pokud nemáte všechny 

termíny volné.

Při doporučení vycházejte ze zákaz-

níkových potřeb a nabídněte mu výhody 

daného výrobku. Mějte v záloze ještě 

další alternativu pro případ, že byste o ni 

byli požádáni. Vysvětlete, čím se výrobky 

od sebe liší a proč je ten vámi doporučený 

pro zákazníka vhodnější.
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Kompliance
při nošení 

kontaktních čoček

Pod pojmem kompliance rozumíme 

korektní chování nositelů čoček. Autorka 

Anna Sulley ji považuje za důležitý, ale čas-

to opomíjený faktor v praxi s kontaktními 

čočkami. V článku probírá příčiny, které 

zkušení specialisté uvádějí jako podklady 

pro špatnou komplianci.

Úmyslné i neúmyslné špatné chování 

(nazývá se nedostatek kompliance) při no-

šení kontaktních čoček je velmi rozšířené. 

Uvádí se jako příčina komplikací při noše-

ní kontaktních čoček a může vést k tomu, 

že nejsou úspěšně užívány. Kompliance při 

nošení kontaktních čoček zahrnuje četné 

aspekty – systém péče o čočky, dokonalá 

hygiena, dodržování doporučené doby 

nošení a rytmus výměny. Compliance 

pochází z latinského complere (objímati, 

obsáhnouti, doporučiti), a znamená tedy 

vyplnění či dodržení. Je definována jako 

„jednání v souladu s pravidly a přáním“ 

a jako „vztah mezi pacientem a kontakto-

logem v rámci jejich vztahů“. Kompliance 

při nošení kontaktních čoček je popsána 

takto: pacient (eventuálně zákazník) s dob-

rou kompliancí si myje ruce před tím, než 

se dotkne kontaktních čoček, užívá dopo-

ručený systém péče korektně ve smyslu 

obecné hygieny, dodržuje doporučenou 

dobu nošení (pro denní či prodloužené 

nošení) a neužívá žádné roztoky či pouzdra 

napadená mikroby.

Pokud se pacienti chovají jako pasivní 

příjemci zdravotní péče, jsou zodpovědní 

za špatnou komplianci. Toto chování se 

jeví jako problematické, protože se liší 

od představ a očekávání kontaktologů.

Posledních 30 let se věnuje chybějící 

komplianci velká pozornost, protože je 

důležitým aspektem v systému zdravotní 

péče. Je to fenomén těžko definovatelný 

a jeho kvalita je těžko měřitelná. Existuje 

však strategie, jak zlepšit užívání kontakt-

ních čoček a příslušnou péči.

Skutečná kompliance

Závisí na metodách posuzování – patří 

k nim buď namátkové zjišťování, klinické vy-

šetřování, nebo nepřímo hodnocení pomo-

cí odpovědí v dotaznících, zjišťování počtu 

balení roztoků atd. – údaje mohou klienti 

uvádět nepřesně. Lékařské studie udávají, 

že 30–60 % pacientů se nechová správně; 

u pacientů s glaukomem je to dokonce 

25–50 %, včetně nedodržování termínů 

kontrol. Z toho vyplývá důležitost podrob-

ného vysvětlení a poučení pacienta.

Ve Velké Británii nedodržuje péči 

o čočky a neřídí se termíny jejich výměny 
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dokonce 40–91 % nositelů kontaktních 

čoček, v Německu je to asi 42 %. Ve Velké 

Británii má asi pětina nositelů pocit, že 

pokud dosud neměli žádné obtíže, riziko 

„přenášení“ čoček není velké. Více než 75 % 

uživatelů jednodenních kontaktních čoček 

však přiznává, že režim dodržuje. V různých 

zemích se údaje liší, obecný je poznatek, 

že klienti s jednodenními čočkami jsou 

nejukázněnější, nositelé 14denních a mě-

síčních čoček překračují dobu užívání  

až o 14 dní, uživatelé měsíčních čoček až 

o 22 dnů.

Nedostatečná 
kompliance

V posledních letech jsou v laickém 

tisku zveličovány komplikace ovlivňující 

vidění – poukazuje se na užívání vody z vo-

dovodu, přespávání s čočkami na očích 

apod. I když to není dobrá publicita, 

upozorňuje laický tisk na důsledky, tím 

se přičiňuje o zlepšení kompliance a po-

ukazuje na nutnost pravidelných kontrol 

a dodržování pravidel nošení.

Proč se nositelé kontaktních čoček 

nechovají správně?

Všichni dostávají návod a doporuče-

ní – proč ho nedodržují? Tím se zabývají 

četné práce a dokonce je sestaven mo-

del (Human Belief Model – HBM), který 

rozebírá sled důvodů. Většina klientů je 

přesvědčena o tom, že právě jich se ná-

sledky nedostatečné kompliance netýkají. 

Uživatelé kontaktních čoček, kteří chápou, 

že kompliance jim nabízí pozitiva (zdravé 

oči, kvalitu vidění, komfort a úsporu času 

tím, že odpadají neplánované kontroly při 

akutních obtížích), jsou připraveni předpisy 

dodržovat. Ti, kteří někdy měli mikrobiální 

keratitidu, jsou potom ukázněnější.

Lidé mají různá měřítka na hodnocení 

vlastní pohody – i odtud plynou různé 

postoje k plnění předpisů vzhledem k indi-

viduální motivaci. Různé skupiny nositelů 

kontaktních čoček reagují odlišně na první 

příznaky nepohodlí, proto je velice důležitý 

citlivý individuální přístup. Autorka sesta-

vila seznam zevních vlivů, které působí 

na komplianci: přátelé, rodina, společ-

nost, náboženství, důvěra a spokojenost 

s kontaktologem, předchozí zkušenosti se 

systémem péče, zaměstnání či škola. V mi-

nulosti nosili kontaktní čočky především 

mladí, dnes k nim přibývají starší uživatelé – 

i presbyopové, je proto třeba přizpůsobovat 

i návody. Pro zlepšení kompliance je velmi 

důležitá pečlivá komunikace.

Klinická komunikace

Kompliance je ovlivňována osobností 

specialisty. Pozitivní přijetí má významný 

vliv na další vztah. Je důležité nepodce-

ňovat verbální komunikaci, která tvoří až 

65 % celku, má tedy klíčovou roli. Správně 

volenými otázkami je třeba probudit 

zájem o spolupráci nositele čoček s odbor-

níkem. V neposlední řadě hraje roli i úprava 

zevnějšku a chování odborníka v dobrém, 

čistém a upraveném prostředí.

Systém péče

Četné studie udávají, že asi 36 % 

nositelů čoček nedodržuje jejich správné 

čištění. Přibližně 40–91 % nositelů chybuje 

alespoň v jedné části péče, což ukazuje 

na špatnou komplianci. Chyby při péči 

o kontaktní čočky se týkají pouzdra na čoč-

ky, rukou, povrchového čištění (mnutí), 

enzymatických čističů a dezinfekce. Čas-

tou chybou je opakované užívání roztoků 

ve snaze ušetřit náklady. 

Pouzdra na čočky jsou ve 28–86 % 

ve špatném hygienickém stavu. Pokud 

není pouzdro bez čoček ponecháno 

suché, stoupá riziko kontaminace. Kontak-

tolog s dobrou kompliancí musí nabádat 

ke včasné výměně pouzdra. 

Doporučení  
systému péče

Existuje mnoho důvodů, proč nositelé 

o své čočky správně nepečují. V popředí 

stojí snaha ušetřit náklady. Specialista 

musí hned v začátcích nejen slovně, ale 

i písemně probrat péči o čočky, a také 

přesně ukázat, jak se jednotlivé kroky 

provádějí. Je totiž známo, že z ústního 

poučení si pamatujeme málo, písemný 

materiál pečlivě pročte pouze asi 17 % 

nositelů. Jen velice malý počet si pamatuje 

název roztoku.

Literatura: Sulley, A.: Compliance beim Tragen von 

Kontaktlinsen, DOZ, Teil 1: 2/2008, str. 76–79; Teil 3: 

4/2008, str. 82–86. Přeložila prof. MUDr. Blanka Brů-

nová, DrSc. 

Pokračování příště
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kontaktních čoček
Proclear™ a Biofinity®

Nové parametry 

Anglická společnost CooperVision 

patří mezi tři největší výrobce 

kontaktních čoček v Evropě. Jejím 

krédem je nabízet nejlepší výrobky ve své 

třídě, zaměřené na uspokojení konkrétních 

potřeb a požadavků koncových zákazní-

ků. V oblasti marketingu sází především 

na vytváření přímých vazeb mezi očními 

specialisty a jejich klienty. 

Velké investice vkládá firma do vývoje 

a výzkumu zaměřeného na nové materiály, 

technologie a design. V oblasti materiálů 

pracuje na zlepšení vlastností především 

silikon-hydrogelů. Hledá ale i další vhodné 

materiály k výrobě čoček pro prodloužený 

režim nošení. Každý nový materiál je nutné 

závodu v jihoanglickém městečku Hamble. 

Zde jsou instalovány dvě plně automatické 

výrobní linky schopné zároveň vyrábět až 

32 různých parametrů čoček. Celková roční 

kapacita výroby je 80 milionů čoček. Veškerá 

produkce prochází plně automatizovanou 

elektronickou výstupní kontrolou.

Zvládnutí technologie výroby a snaha 

vyhovět co nejširšímu okruhu zákazníků 

přinesla velmi významné rozšíření diop-

trických hodnot. Aktuálně vám můžeme 

nabídnout kontaktní čočky Proclear™ 

v rozsahu +20,0 až –20,0 D.

Rozšíření nabídky také 
u čoček Biofinity®

Měsíční silikon-hydrogelové kontaktní 

čočky Biofinity® si již vydobyly na českém 

trhu své místo. Jednou z mnoha jejich 

výhod je unikátní silikon-hydrogelový 

materiál. Ten ve své struktuře obsahuje 

dlouhé čistě silikonové řetězce, které 

zabezpečují velmi vysokou prostupnost 

kyslíku. Současně je materiál přirozeně 

hydrofilní a zadržuje vysoké množství vody 

uvnitř celé struktury čočky. Nepotřebuje 

žádné dodatečné povrchové úpravy ani 

přídavné zvlhčující látky. Velké množství 

vody v materiálu pozitivně ovlivňuje jeho 

mechanické vlastnosti. Čočky jsou jem-

nější a lépe se přizpůsobují nejrůznějším 

parametrům lidských očí.

převést do praktické roviny výroby. Proto 

je jednou z klíčových oblastí vývoj nových 

výrobních technologií a postupů. Stranou 

nemůže zůstat ani moderní tvar a nové 

parametry kontaktních čoček. Výsledkem 

je každoroční rozšiřování nabídky kontakt-

ních čoček na trhu. 

Stále aktuální 
hydrogelové materiály

I v době dominujících silikon-hydroge-

lových materiálů zůstává početná skupina 

klientů, pro které je z různých důvodů ide-

ální volbou měsíční hydrogelová kontaktní 

čočka. Právě pro ně nabízí společnost Coo-

perVision kontaktní čočky Proclear™. 

Hydrogelový materiál skupiny čoček 

Proclear™ je vybaven speciální povr-

chovou úpravou označovanou jako PC 

technologie. Jejím základem je využití 

hydrofilních molekul synteticky vyrábě-

ného fosfatidylcholinu (PC), integrovaných 

do povrchové vrstvy materiálu kontaktní 

čočky. PC syntetické polymery mají vy-

sokou afinitu k vodě a udržují na svém 

povrchu stabilní vodní vrstvu. Díky tomu 

jsou tyto materiály vysoce odolné proti 

osychání. Vodní vrstva navíc působí jako 

trvalá ochrana proti usazování bílkovin 

a tuků na povrchu čoček.

Celá výroba kontaktních čoček  

Proclear™ je soustředěna do výrobního 
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Díky unikátní technologii AQUAFORM™ mají měsíční 
kontaktní čočky Biofinity™, od společnosti CooperVision, 
schopnost přitahovat a udržovat vlhkost uvnitř čočky bez 
použití povrchových úprav nebo zvlhčujících látek – a to 
jako první ze všech silikon hydrogelových čoček. S nově 
rozšířenou nabídkou dioptrických hodnot jsou Biofinity™ 
nejlepší volbou pro nové i stávající uživatele měsíčních 
kontaktních čoček.

   www.neomed.cz, www.biofinity.cz

PŘIROZENÁ VLHKOST
Zůstávají hydratované bez speciálních povrchových 
úprav nebo přidávaných zvlhčujících látek. Tím je 
dosaženo vyššího komfortu a menšího množství 
usazených depozit.1

NÍZKÝ MODUL PRUŽNOSTI
Kontaktní čočky jsou pružnější s vyšším stupněm 
komfortu2 a větší zárukou zdravého používání 3.

VYSOKÁ PROPUSTNOST KYSLÍKU
Více prostupujícího kyslíku znamená zdravější 
a bělejší vzhled očí 3 vašich klientů.

ZDOKONALENÝ DESIGN 
Optimalizovaný tvar zadní plochy a zaoblení okrajů 
čočky umožňuje lepší usazení a vyšší komfort.

Pohodlí 
jako nikdy předtím

Ještě více O
2
 + H

2
O

1. Whittaker, 2008. Data on file.
2. CooperVision – průzkum trhu 2007, data on file.
3.  Weiderman, 2005 Poster Presentation, 

American Academy Optometry.

Výsledný materiál tak stanovuje nové hranice možností, když 

kombinuje vysokou propustnost kyslíku vyjádřenou hodnotou 

Dk (128) s vysokým obsahem vody (48 %) a nízkým modulem 

pružnosti (0,75 MPa).

Kontaktní čočky Biofinity® jsou dalším výrobkem společnosti 

CooperVision s asférickým designem přední plochy. Hlavním 

smyslem použití asférického designu je eliminace sférických 

aberací, tedy optických vad, které se téměř vždy vyskytují na ko-

rigovaném oku nebo na vlastní kontaktní čočce. Další výhodou 

tohoto řešení je lepší vidění v noci a za šera nebo korekce malého 

astigmatismu a počínající presbyopie. 

Design čočky se také významně podílí na pocitu pohodlí při jejich 

používání. Novinkou u čoček Biofinity® je patentovaná technologie 

zaoblených okrajů. Změny doznala i optimalizovaná zadní plocha 

čočky. Celkový profil je tenčí než u předchozích generací čoček.

Kontaktní čočky Biofinity® jsou nově nabízeny v dioptrickém 

rozsahu od +8,0 do –12,0 D.

Evropská studie

Společnost CooperVision využívá k primárním klinickým stu-

diím nových výrobků vlastní kliniku, která je součástí výzkumného 

a vývojového centra. Podílí se však také na vypracování a sledování 

klinických studií prováděných na externích pracovištích.

Nejvýznamnějším projektem je plošná celoevropská studie 

zaměřená na porovnávání zkušeností jednotlivých nositelů kon-

taktních čoček mezi jejich původními čočkami a čočkami Biofi-

nity®. Studie probíhá od roku 2006 v 8 zemích Evropy a v každé 

zemi se jí účastní 10 specialistů. Podmínkou pro zařazení klienta 

do studie je jeho spokojenost se stávajícími ať hydrogelovými 

nebo silikon-hydrogelovými čočkami. K dnešnímu dni byly vy-

hodnoceny výsledky od 445 nositelů.

Na konci měsíčního testování hodnotilo 82 % uživatelů kom-

fort s čočkami Biofinity® jako lepší nebo stejný jako s původně 

používanými čočkami. 73 % všech nositelů zapojených do testu by 

na jeho konci vyměnilo své původní čočky za čočky Biofinity®. Mezi 

uživateli hydrogelových čoček by čočky Biofinity® volilo dokonce 

více než 90 % uživatelů.

Závěr

Kontaktní čočky Biofinity® znamenají průlom v silikon-hyd-

rogelových technologiích. Vysoká propustnost kyslíku, přirozená 

smáčivost a jemnost materiálu přináší maximální pohodlí bez 

kompromisů. Vlastnosti povrchu čoček Biofinity® významně omezují 

usazování lipidových i proteinových depozit. Umožňují tak s důvě-

rou nabídnout čočku pro použití dlouhé hodiny během dne nebo 

na prodloužené nošení. Čočky Biofinity® jsou určeny nositelům 

toužícím po flexibilitě v používání, budují loajalitu a snižují pravdě-

podobnost opuštění korekce kontaktní čočkou. 

Bc. Tomáš Dobřenský

optometrista, odborný konzultant NEOMED s.r.o.

tomas.dobrensky@neomed.cz
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v roztocích

V listopadu se na trhu objeví další 

novinka pro české a slovenské 

kontaktology. Jedná se o roztok  

VIDI™OxyClean, který znamená první slou-

čení výhod multifunkčních a peroxido-

vých roztoků do jediného roztoku. Jedná 

se o nejnovější zdokonalený multifunkční 

roztok pro péči o silikon-hydrogelové 

čočky, bez konzervačních látek. 

Silikon-hydrogelové čočky patří na trhu 

kontaktních čoček k nejrychleji rostou-

címu segmentu čoček a v dnešní době 

prakticky ovládají celý trh (kromě jedno-

denních čoček).

Hydrofilita silikon-hydrogelových 

čoček bývá problematickou vlastností 

těchto čoček, a klade proto vysoké nároky 

na roztok pro péči. Roztok pro péči o sili-

kon-hydrogelové čočky musí vykazovat 

takové vlastnosti, aby čočka zůstávala 

zvlhčená a oko se cítilo dobře. Nejlépe 

na tento druh čoček fungují roztoky 

na bázi peroxidu vodíku. Peroxidové sys-

témy jsou náročnější, manipulace s nimi 

je rovněž náročnější a jsou také dražší než 

multifunkční roztoky. Běžné multifunkční 

roztoky mají za následek ukládání dráždi-

vých konzervačních látek na povrchu čo-

ček, což může dle nejnovějších průzkumů 

způsobovat riziko nesnášenlivosti na tyto 

roztoky a nošení silikon-hydrogelových 

čoček vůbec1. 

Roztok pro péči o kontaktní čočky 

VIDI™OxyClean slučuje vlastnosti mul-

tifunkčních a peroxidových roztoků 

do jednoho výrobku a eliminuje nevý-

hodné vlastnosti obou. To se podařilo díky 

vyloučení konzervačních látek, které by 

mohly působit přímo na oku. Je vhodný 

nejen pro silikon-hydrogelové, ale i hydro-

gelové kontaktní čočky. Porovnání složení 

účinných látek s jinými i známými roztoky 

najdeme v tab. 1.

Princip funkce roztoku 
VIDI™OxyClean

Hlavní novou složkou roztoku VIDI™ 

OxyClean je Oxipol™, speciálně vyvinutý pro 

silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Má trojí 

účinek a synergicky propojuje účinnost při 

čištění, dezinfekci a zvlhčování čoček.

•   Čištění je speciálně vyvinuto tak, aby šlo 

odstraňovat lipidy a také proteiny bě-

hem mnutí oka a obecně při skladování 

čoček. Mechanické mnutí a oplachování 

pro péči o kontaktní čočky

Výrobek Čištění Zvlhčující složka Konzervant

tab. 1  Porovnání složení účinných látek roztoku VIDI™OxyClean s jinými roztoky

Další 
pokrok
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je při používání silikon-hydrogelových 

čoček obvyklé, doporučuje se.

•   Dezinfekce je zabezpečena dvěma citlivě 

dávkovanými dezinfekčními látkami, kte-

ré se na oku v slzném filmu rozpadnou 

na vodu, kuchyňskou sůl a kyslík. Tato 

dezinfekce má za následek spolehlivou 

antimikrobiální účinnost a také přispívá 

k obohacení rohovky kyslíkem.

•   Vytrvalé  smáčení  je  zajištěno  třemi 

dalšími složkami zvyšujícími hydrofilitu 

povrchu čoček, čímž dochází k lepšímu 

pohodlí při nošení čoček.

Při dodržení všech pokynů, které jsou 

uvedeny v návodu pro použití, splňuje2 

roztok VIDI™OxyClean všechny požadavky 

normy ISO 14729. VIDI™OxyClean dokona-

le hubí všechny škodlivé mikroorganismy 

a je stejně účinný jako ty nejúčinnější 

výrobky, a to i bez konzervačních látek 

působících na oku. Obr. 1 ukazuje lo-

garitmickou redukci mikroorganismů 

po kontaktu s roztokem VIDI™OxyClean. 

Redukce o 6 log řadů při čase, který do-

poručuje výrobce k dezinfekci, odpovídá 

totální deaktivaci všech nebezpečných 

mikroorganismů. Test byl proveden dle 

standardů normy ISO/CEN 14729.

Balení roztoku VIDI™OxyClean obsa-

huje antimikrobiální pouzdro na kontaktní 

čočky.

•   Impregnace  povrchu  pouzdra  ionty 

stříbra minimalizuje riziko kontami-

nace pouzdra a působí účinně i proti 

nebezpečné bakterii Pseudomonas 

aeruginosa.

•   Zvyšuje  i  účinnost  roztoku,  protože 

zabraňuje růstu jakýchkoliv biofilmů 

na povrchu pouzdra.

•   Obohacení povrchu pouzdra stopovým 

stříbrem odpovídá nejnovějším trendům 

v oblasti dezinfekce a přispívá tím k větší 

jistotě a pohodlí nositele čoček.

VIDI™OxyClean je inovativní, multi-

funkční roztok bez aditivních konzervač-

ních látek, který má trojí účinek3 účinnosti 

molekuly Oxipol™. Roztok je určen pouze 

pro odborníky, oftalmology a optometris-

ty, tím se předchází riziku prodeje v neod-

borných obchodech.

Tomáš Haberland, 

oční optik a optometrista

tomas.haberland@meoph.com
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2 Data on file by Sauflon.
3 Oxipol™ – synergie čištění, dezinfekce a smáčení.

obr. 1  Průměrná redukce mikroorganismů (v jed-
notkách log) v závislosti na dezinfekčních 
časech doporučených výrobcem
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