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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás přivítal u prvního letošního čísla časopisu Česká oční 
optika. Na úvod bychom vám rádi představili dvě novinky, se kterými se budete 
v časopise Česká oční optika setkávat. První z nich je úprava designu titulní strany, 
která by nyní měla přehledněji odkazovat na důležitá témata uvedená v aktuálním 
čísle časopisu. Od této změny si slibujeme přiblížení obsahu časopisu čtenářům 
a zvýšení atraktivity časopisu. Druhou změnou je zavedení rubriky, která vám, 
čtenářům, přiblíží členy představenstva SČOO, kteří v aktuálním volebním období 
zastupují zájmy oboru oční optika a optometrie.

Snahou redakční rady časopisu je, aby v každém čísle byly zastoupeny zajímavé 
odborné články ze všech součástí našeho oboru, z oční optiky, optometrie, ortoptiky 
či kontaktologie. Aktuální číslo však přináší také rozhovor s tajemníkem SČOO Ing. 
Pavlem Šebkem, který kromě důležité práce pro oční optiku a optometrii v České 
republice zastává i jednu z nejvýznamnějších pozic v organizaci hájící zájmy oční 
optiky a optometrie v celé Evropě, v Evropské radě optometrie a optiky (ECOO). 
Právě díky němu máme v České republice přístup k nejaktuálnějším informacím 
a trendům v oblasti oční optiky a optometrie.

Březnové vydání časopisu již tradičně přináší důležité informace o připravova-
ném veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie. Veletrh OPTA 2016 se uskuteční 
ve dnech 18.–20. března v pavilonu B na brněnském výstavišti. Součástí veletrhu 
bude též odborný program přednášek OPTA FORUM, na němž se významně podílejí 
studenti oční optiky a optometrie.

V závěru bych vás rád na veletrh pozval a popřál nám všem, ať je pro nás novou 
inspirací a příležitostí pro vzájemné setkání.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady
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Tajemství 
dokonalého 
vidění

V+

Vidění šité na míru. Dostupné pro každého.
Objevte tajemství, jež se skrývá za dokonalým viděním:
vývojově pokročilá řada brýlových čoček V+, vyrobená technologií FreeForm společnosti 
Hoya.  
S uvedením interiérových, jednoohniskových a dalších progresivních designů čoček, 
je nyní řada V+ kompletní. Dokonalé vidění je tedy dostupné pro všechny. 

Hoya V+ brýlové čočky znamenají:
•  Nepřekonatelný binokulární výkon 
•  Zohlednění individuálních parametrů nošených brýlí
•  Řešení přizpůsobené potřebám každého zákazníka

Více objevte na www.hoyaluxid.com
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ZPRÁVY REDAKCE   

Nová odborná skripta 
Přístroje pro optometrii 
a oftalmologii

Pro oční optiky, opto-
metristy a oftalmology, 
ale také pro zrakové tera-
peuty a zdravotní sestry je 
určena kniha Přístroje pro 
optometrii a  oftalmologii, 
je j ímž autorem je Mgr. 
Pavel Beneš, Ph.D.

Publikace je přehledem 
pomůcek a přístrojového 
vybavení ,  se kter ým se 
lze setkat v oborech oční 
optika, optometrie, ortop-

tika, oftalmologie a souvisejících odbornostech. Většina 
přístrojového vybavení je založena na principech lupy, 
dalekohledu a mikroskopu. Vzájemná kombinace jednotli-
vých optických členů, čoček, hranolů, zrcadel a elektroniky 
pak nabízí širokou škálu využití nejen v laboratořích, ale 
též v ambulancích a na operačních sálech. Výukový text 
je určen k doplnění teoretických informací a je řazen od 
jednodušších pomůcek k sofistikovanějším přístrojům 
a pro ucelenou představu o pomůckách a přístrojích je 
doplněn obrázky. 

Skripta je možné zakoupit v Národním centru ošetřo-
vatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 
Brno, www.nconzo.cz.

Redakce

Společnost HOYA byla 
vyhlášena platinovým 
sponzorem 
konference EAOO

Evropská akademie op-
tometrie a optiky (European 
Academy of Optometry and 
Optics, EAOO) vyhlásila spo-
lečnost HOYA, která letos 
oslaví 75. výročí založení, 
platinovým sponzorem své 
výroční konference, a to již 
podruhé za sebou. Konfe-
rence se bude konat na půdě 
Beuthovy univerzity apliko-
vaných věd v Berlíně (Beuth 

Hochschule für Technik Berlin) od 19. do 22. května 2016. 
Olga Prenat, ředitelka vzdělávání a HOYA Faculty (na foto-

grafii), uvedla: „Máme radost, že jsme se již podruhé za sebou 
stali platinovým sponzorem konference EAOO. V HOYA Faculty 
podporujeme oční specialisty z celé Evropy v jejich každoden-
ní práci. Zajišťujeme, aby se stali lídry v oboru a disponovali 
veškerými dovednostmi jak na poli vědy, tak i v praxi. Naším 
nejdůležitějším cílem samozřejmě je, abychom pomohli lidem 
lépe vidět. HOYA Faculty úzce spolupracuje se špičkovými op-
tometristy a očními optiky – s očními specialisty a uznávanými 
organizacemi, jako je Akademie – a sehrává tak významnou 
úlohu v prosazování strategie celoživotního vzdělávání v na-
šem oboru a v oblasti péče o zdraví.“

Prezidentka Akademie, doktorka Mireia Pachecho-Cutillas, 
FEAOO, poznamenala: „HOYA sdílí vizi Akademie, kterou je 
slaďovat a zvyšovat standardy a zlepšovat vzdělávání na poli 
optometrie a optiky. Je výtečným partnerem v naplňování 
našeho závazku sdílet znalosti a podporovat odbornost a děku-
jeme jí, že opět podpořila naši každoroční konferenci. Doufáme, 
že naše spolupráce zlepší kvalitu péče o zrak v celé Evropě 
a uspokojí požadavky, které na nás dnešní společnost klade.“

Konference je společným setkáním Evropské rady opto-
metrie a optiky (European Council of Optometry and Optics, 
ECOO). Ke společnému stolu přivede hlavní členy společnosti 
očních specialistů z více než 40 zemí Evropy, aby diskutovali 
o nejnovějším výzkumu, vzdělání a klinické praxi, a zajistí 
platformu pro sdílení znalostí a informací z oblasti optometrie, 
optiky a dispenzarizace a vědy. Více informací lze nalézt na 
stránce www.berlin2016.info.

Redakce

 

Pavel Beneš
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INFORMACE 
ze Společenstva
Pravidelná aktualizace 
nařízení vlády 
č. 278/2008 Sb.  

Představenstvo připomínkovalo 
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o ob-
sahových náplních živností. Navržená 
změna umožní předejít možným vý-
kladovým nejasnostem stran pojmu 
korekční oční pomůcka. Rozšířením 
demonstrativního výčtu a uvedením 
brýlí a poté kontaktních čoček bude 
zcela přesně patrno, jaké výrobky 
jsou považovány za korekční oční 
pomůcky. To velkou měrou přispěje 
k právní jistotě provozovatelů očních 
optik i jejich zákazníků v oblasti, která 
je převažujícím předmětem činnosti 
očních optik.

Legislativní aktivita 
Ministerstva 
zdravotnictví  

Na přelomu ledna a února proběhla 
médii informace o prohlubujícím se 
nedostatku zdravotních sester v čes-
kých nemocnicích a o souvisejících 
krocích Ministerstva zdravotnictví. To se 
rozhodlo pozastavit práce na novém ná-
vrhu zákona, který měl nahradit stávající 

zákon č. 96/2004 Sb., a připravit pouze 
nejnutnější novelu stávajícího zákona. 
Veškeré informace, které jsme předávali 
ve druhé polovině loňského roku, mimo 
jiné o uvažovaných změnách v systému 
vzdělávání optometristů, tak vzaly za své.

Pro názornost přinášíme oficiální 
zdůvodnění Ministerstva zdravotnictví, 
proč bylo od přípravy nového zákona 
upuštěno:

„Původně připravovaná varianta 
nahradit zákon č. 96/2004 Sb. novým 
zákonem, přestože se jeví jako nejvhod-
nější z pohledu systémového řešení, 
které lze novým zákonem řešit, byla 
vyhodnocena vedením ministerstva 
z hlediska dlouhodobého výhledu jako 
méně vhodná. Pro tuto variantu je pro 
složitost této problematiky a hledání 
správného řešení žádoucí další diskuze, 
získání referenčních a verifikovaných 
údajů o počtu aktivních zdravotnických 
pracovníků, jejich potřebnosti, údaje 
o počtu absolventů přicházejících do 
praxe, atd.“ 

Představenstvo má k dispozici pod-
kladový materiál k jednání o návrhu 
novely zákona č. 96/2004 Sb., ze kterého 
vyplývá, že profese optometristy není 
žádným způsobem dotčena. Nove-
la pouze upravuje oblast vzdělávání 
všeobecné sestry, dětské sestry, zdra-

votnického asistenta, radiologického 
asistenta, zdravotnického záchranáře 
a fyzioterapeuta. Dále ukončuje vzdě-
lávání v povoláních asistent zubního 
technika a laboratorní asistent a redu-
kuje povolání laboratorní pracovník, 
biotechnický asistent a dezinfektor.

Pro optometristy to znamená, že 
systém registrace, jejího získání a prodlu-
žování zůstává v platnosti beze změny, 
stejně jako systém dalšího vzdělávání 
a udělování kreditů.

Přípravy nové metodiky 
pro oční optiky vrcholí   

Ve spolupráci s konzultační spo-
lečností re-medical dokončilo předsta-
venstvo práce na metodice pro oční 
optiky, která sumarizuje a zpřehledňuje 
základní povinnosti provozovatele oční 
optiky. V současné době očekáváme vy-
jádření SÚKL k některým ustanovením, 
která jsou pro oční optiku diskutabilní, 
a rovněž vyjádření odboru živností Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu. Ihned 
poté bude metodika všem členům 
k dispozici, pravděpodobně v polovině 
března tohoto roku.

Ing. Jiří Panenka
prezident SČOO

STRÁNKY SČOO autoři: Ing. Jiří Panenka, Ing. Pavel Šebek
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Pozvánka na veletrh 
OPTA 2016  

Společenstvo je v letošním roce opět 
spoluorganizátorem veletrhu OPTA, kte-
rý se uskuteční ve dnech 18.–20. března 
v pavilonu B na brněnském výstavišti. 
Organizujeme pro vás rozsáhlý soubor 
odborných přednášek pod názvem 
OPTA FORUM a sobotní OPTA Party, která 
se bude konat stejně jako v loňském roce 
v moderním klubu SONO Centrum. 

Program prezentací 
v OPTA FORUM 2016

Pátek 18. března

11.00–13.00 hod 
Zahájení veletrhu OPTA 2016, vy-
hlášení výsledků soutěže Top OPTA 
a tisková konference
14.00–14.30 hod 
Screening zraku řidičů v České republice
Bc. Dana Albrechtová (KOO LF MU 
v Brně)
14.30–15.00 hod 
Vliv barevných fólií na rychlost čtení 
u dyslektických dětí
Bc. Zuzana Odvárková (KOO LF MU 
v Brně)
15.00–15.30 hod 
Vliv modrého světla na oko a lidský 
organizmus
Veronika Martinusová (VOŠZ a SZŠ, Praha)
15.30–16.00 hod 
Základní pojmy v kontaktologii
Ing. Jiří Michálek, CSc. (ČKS)

16.00–16.30 hod 
Metodika pro oční optiky jako záruka 
správné provozní praxe
Ing. Jiří Panenka (SČOO)
16.30–17.00 hod 
Trh oční optiky v ČR v roce 2015
Ing. Ivan Vymyslický (SČOO)
17.00–17.30 hod  
Distanční studium optometrie v ČR
Tomáš Langhammer (SČOO)
17.30–18.00 hod 
Zbavte se brýlí – proč?
zástupce ČKS

Sobota 19. března

10.00–10.30 hod 
Vida? – VIDA!
Interaktivní vzdělávací pásmo odbor-
ných asistentů MU v Brně
10.30–11.30 hod 
3D skenování a 3D tisk nejen při ná-
vrhu brýlí na míru
Ing. Jan Homola
11.30–12.00 hod 
Vliv pohybové aktivity na akomodač-
ně vergenční systém
Mgr. Nicole Jírovská (Katedra optiky, PF 
UP v Olomouci)
12.00–12.30 hod 
Vliv kofeinu na nitrooční tlak 
Mgr. Jitka Losíková (Katedra optiky, PF 
UP v Olomouci)
12.30–13.00 hod 
Vliv velikosti a  okolí optotypových 
znaků na jejich čitelnost
Mgr. Petr Langer (Katedra optiky, PF UP 
v Olomouci)

13.00–13.30 hod 
Informovanost nositelů měkkých 
kontaktních čoček o možných zdra-
votních rizicích
Bc. Barbora Hašková, Bc. Marie Kodetová 
(KOO LF MU v Brně)
13.30–14.00 hod 
Indukovaný rohovkový astigmatiz-
mus po operaci katarakty
Bc. Martin Fůs (FBMI ČVUT, Kladno)
14.00–14.30 hod 
Terapeutické kontaktní čočky pro 
řízené uvolňování bioaktivních látek
Bc. Kateřina Pavlíčková (FBMI ČVUT, 
Kladno)
14.30–15.00 hod 
Metodika pro oční optiky jako záruka 
správné provozní praxe
Ing. Jiří Panenka (SČOO)
15.00–15.30 hod 
Distanční studium optometrie v ČR
Tomáš Langhammer (SČOO)
15.30–16.00 hod 
Základní pojmy v kontaktologii
Ing. Jiří Michálek, CSc. (ČKS)
16.00–16.30 hod 
Zbavte se brýlí – proč?
zástupce ČKS
16.30–17.00 hod    
Trh oční optiky v ČR v roce 2015
Ing. Ivan Vymyslický (SČOO)

Stav k datu 9. 2. 2016.

Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz

        
DJ Dan Keschen         DJ Schafff
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STRÁNKY SČOO   autor: redakce 

NOVÉ VEDENÍ SČOO 
SE PŘEDSTAVUJE
V  červnu loňského roku bylo 

na mimořádné volební valné 
hromadě zvoleno dvanáct osob, 
které budou působit ve vedení 
SČOO v období 2015–2019. Na 
první schůzi v  červenci 2015 
pak byli zvoleni noví členové 
představenstva a revizní komise. 
Jednotlivé zástupce obou hlav-
ních orgánů Společenstva vám 
budeme postupně představovat 
na stránkách našeho časopisu, 
a to prostřednictvím odpovědí na 
několik otázek. V tomto čísle při-
nášíme odpovědi prvních dvou 
členů představenstva – Kateřiny 
Veverkové a Jaroslava Wagnera.

1.  Proč jste se začal/a věnovat optice, 
co Vás přivedlo k této profesi? Máte 
takzvaně „optiku v rodině“, pokra-
čujete v tradici rodinného podniku, 
nebo jste první, kdo se v rodině optice 
věnuje?

2.  Co je podle Vás největší „bolest“ obo-
rů optika a optometrie v současné 
době?

3.  Proč jste se rozhodl/a kandidovat do 
předsednictva SČOO?

4.  Jaké hlavní cíle hodláte z pozice své 
funkce prosazovat?

5.  Jaké rady byste dal/a  studentům, 
kteří zahajují studium a  chtějí se 
věnovat stejnému oboru jako Vy?

6.  Co Vás ve Vaší práci naposledy pře-
kvapilo, ať už mile, nebo nepříjemně?

7.  Máte v  profesním životě vytčený 
nějaký cíl? Jaký? A podařilo se Vám 
jej dosáhnout?

8.  Co Vám na Vaší práci přináší největší 
uspokojení?

9.  Jaké je Vaše krédo pro úspěšné pod-
nikání?

10.  Co (nebo kdo) Vám dodává vnitřní 
sílu a energii? Jak relaxujete?

Bc. Kateřina Veverková, DiS.
oční optička, optometristka
členka představenstva SČOO

1. Nejsem z optické rodiny. Po maturitě 
na gymnáziu jsem chtěla studovat 
obor týkající se zdravotnictví – volila 
jsem mezi dětskou sestrou, porodní 
asistentkou a oční optikou. První mnou 
vyhlédnutý obor nebyl toho roku ote-

vřen, druhé dvě školy měly přijímačky 
ve stejný den. Dorazila jsem na „Alšák“...

2. Největší problémy spatřuji v tom, 
že přísné požadavky, které jsou pro 
podnikání v našem oboru nastaveny, 
konkurence velmi často nerespektuje 
a/nebo obchází.

3. Protože jsem byla vloni po první 
jarní valné hromadě oslovena, což jsem 
považovala za výzvu. Není mi lhostejný 
osud obou spolu souvisejících oborů 
optiky a optometrie. Dalším důvodem 
je to, že z předsednictva odstoupili 
někteří členové, jejichž „oborová vize“ 
byla zvolena na dubnové valné hro-
madě – cítila jsem nutnost pokračovat 
v jejich práci.

4. Především výše zmíněný program 
zvolený členskou základnou.

5. Studentům bych poradila, aby využili 
každé příležitosti v praxi učit se od zkuše-
ných kolegů, kteří dělají svoji práci dobře 
a rádi a kteří jim budou ochotni svoje 
znalosti a dovednosti předat.

6. Asi před měsícem si přišel vybrat brýle 
na dálku starší pán se silnějšími pluso-
vými dioptriemi. V ruce měl náš leták 
na brýlová skla z materiálu trivex. Ptal 
se na ně, zajímala ho odolnost a nejvíc 
byl zvědavý na celkovou váhu brýlí po 
zábrusu. Měl malý rozpočet.
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Přinesl si svoje další brýle na po-
rovnání váhy, nechal si vypočítat, kolik 
bude které brýlové sklo vážit, neměl, 
myslím, shodné dpt u obou očí. Obruby 
si vybíral téměř bez zrcadla, více se sklo-
něnou hlavou, na základě váhy a usazení, 
které pro něj byly jasnou prioritou. No, 
a nakonec si vytáhl z batohu domácí di-
gitální kuchyňskou váhu! To mě opravdu 
překvapilo. :-) 

Porovnával jednotlivé obruby, mezi 
kterými se rozhodoval. Zakázku pan 
inženýr po několika dnech a telefonic-
ké konzultaci uzavřel. Při předání opět 
vše řádně překontroloval. Věřím, že je 
spokojený...

7. Mým cílem je, aby se mi dařilo dělat 
mou práci co nejlépe a aby mne i nadále 
bavila a zajímala.

8. Spokojený zákazník.

9. Odlišit se od konkurence, mít nápady 
a realizovat je. Poskytovat kvalitní služby 
s osobním přístupem. Šetřit na zbytných 
nákladech.

10. Neumím moc odpočívat, ale ráda 
si čtu, skládám se svými syny puzzle 
a vyrábím šperky z hmoty Fimo.

RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
odborný asistent na katedře optiky Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci
člen představenstva SČOO

1. Tak jako každý se rozhoduje, co v živo-
tě dělat, mě přitahovaly technické obory. 
Vysokou školu jsem nechtěl studovat 
mimo Olomouc a obor jemná mecha-
nika a optika na UP mi byl obsahem 
nejbližší. Stal se mi nakonec „osudovým“. 
Po pětiletém působení v Meoptě Přerov 
jsem se vrátil na katedru optiky UP, kde 
působím dodnes. V roce 1986 jsem začal 
organizovat rozvrhy pro nově vzniklý 
obor, který časem „vyrostl“ do současné 
optometrie.

Optiku v rodině nemám. Mou op-
tikou je katedra optiky s oborem op-
tometrie. Jsem rád za stav, ve kterém 
v současnosti je, a že mohu značným 
dílem svého pracovního úvazku přispět 
k realizaci studia optometrie, být součástí 
kreativního týmu a podílet se na jeho 
rozvoji.

2. V optice a optometrii je to podle 
mě střet komerce a řešení kvality vi-
dění, což je rovina zdravotní. V rámci 
dynamiky rozvoje společnosti je ta 
„bolest“ ve hledání vyváženosti těch-
to dvou aspektů oborů. Legislativa 
vymezuje určitý model těchto oborů, 
který se podle mě vyvíjí správným 
směrem. Vychází z tradic, umožňuje 
rozvoj v souladu s novými techolo-
giemi a v tomto čase, v tomto stavu 
společnosti je optimální. 

3. Kandidoval jsem proto, že mám svůj 
názor na naznačený „střet“ v předchozí 
odpovědi. V kandidatuře mě podpo-
rovalo okolí a rodina to tolerovala. 
Kandidoval jsem i proto, že se celý život 
snažím nebýt lhostejný k tomu, co se 
kolem mě děje.

4. Moje kandidatura nebyla a necelé 
roční působení v představenstvu není 
o nějaké revoluci. Je to o přesvědčení, 
že platná legislativa umožňuje v daném 
čase existenci oborů a vytváří prostor pro 
jejich rozvoj. 

Práci představenstva SČOO vní-
mám jako práci v každém spolku – lidé 
se sdružují, aby si vyměňovali názory, 
sjednocovali si je a prostřednictvím 
představenstva, kterému dávají man-
dát, uplatňovali a prosazovali spo-
lečné zájmy. Prosadit cokoliv jednot-

livcem je vždy těžší než kooperující 
skupinou. 

5. Bývají to obecné rady, platné po 
povinné školní docházce: Zvažte svo-
je možnosti, správně se rozhodněte, 
studujte a žijte studium se zájmem, 
své pedagogy berte jako partnery. 
Na dobu studia budete vzpomínat 
celý život.

6. Snažím se myslet pozitivně, vytěs-
ňovat z hlavy negativní věci. Ale náraz 
na strohou, možná někdy i zbytečnou 
administrativu budí v každém na chvíli 
pocit marnosti, ubírá to energii.

7. Musím přiznat, že jsem si nestano-
vil žádný vyhraněný cíl. Ale pokud se 
někdy podívám zpět do své minulosti, 
tak nemám úplně špatný pocit. Jistě 
by se mnoho věcí dalo udělat jinak, 
možná lépe. Ale to je asi normální pocit 
sebereflexe.

8. Jsou to malé radosti a velké radosti. 
Mezi ty první patří například to, když 
přes brýle, které udělám, uživatel objeví 
něco, co předtím neviděl. Takové dlou-
hodobější uspokojení je v tom, že můj 
zaměstnavatel respektuje mou práci 
a dává mi prostor pro realizaci nápadů 
a také v tom, když mě studenti a absol-
venti na ulici pozdraví, místo toho, aby 
přešli na druhý chodník.

9. V mém oboru – školství – je to o udr-
žení studia v takové kvalitě, aby byl 
o studium zájem, aby absolventi odchá-
zeli do praxe s odpovídajícími znalostmi 
a dovednostmi.

10. Energií mě určitě nabíjí rodina s kaž-
dodenními radostmi a starostmi. V práci 
je to kreativní, mladý kolektiv. A také 
kontakt se studenty. 

Relaxuji na zahrádce, kutilstvím 
na domě a trochu sportem. V zimě se 
těším na lyžování a přes léto trochu 
běhám, abych těch 11 kilometrů při 
štafetě Olomouckého půlmaratonu dal 
pod hodinu.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu K. Veverkové a J. Wagnera



10

MODRÁ KNIHA 
ECOO
Evropská rada optometrie 

a optiky (ECOO) je organi-
zace, která zastupuje zájmy 
optometristů a optiků z 26 ev-
ropských zemí. ECOO sdružuje 
nejvýznamnější profesní orga-
nizace zastupující optometristy 
a optiky. Jejím cílem je prosazo-
vat a hájit zájmy optometrické 
a optické profese v Evropě, har-
monizovat vzdělávací standardy 
týkající se optometrické a optic-
ké praxe v celé Evropě.

V polovině loňského roku vydala 
ECOO aktuální Modrou knihu (Blue 
Book 2015). Modrá kniha shrnuje 
informace získané prostřednictvím 
průzkumů mezi odbornými sdruženími 
v členských zemích. 

Cílem Modré knihy ECOO je poskyt-
nout srovnatelné a komplexní údaje tý-
kající se povolání optometristy a očního 
optika v celé Evropě. Informace zahrnují 
údaje o počtu profesionálů v oboru oční 
optiky a optometrie, definují rozsah 
působnosti a kompetence profesionálů 
v jednotlivých zemích a popisují také 
vzdělávací prostředí.

ECOO publikovala Modrou knihu 
poprvé v roce 2008. Zaznamenala znač-
ný úspěch a stala se cenným a užiteč-
ným zdrojem informací pro odborníky 
i akademické pracovníky. V posledních 
letech se z mnoha zúčastněných stran 
začaly ozývat žádosti o nové údaje, 
proto se ECOO se svými členy zapojilo 
do aktualizace údajů. Nová a doplněná 
Modrá kniha vznikala v úzké spolupráci 
se Světovou radou optometrie (WCO), 

která vznik podobné publikace podpo-
řila a podílela se na převedení výsledků 
do digitální podoby. 

„Údaje uvedené v Modré knize 
jasně ukazují, že profesní oblast je roz-
tříštěná a každá země má svá specifika. 
Porovnání těchto údajů v průběhu let 
nicméně potvrzuje pokrok, který v obo-
ru nastal, zejména co se týče rozsahu 
praxe a úrovně vzdělávání. Doufáme, 
že Modrá kniha přispívá k lepšímu 
pochopení oboru optometrie a optiky 
v Evropě,“ říká Julie-Anne Little, bývalá 
prezidentka ECOO.

ECOO považuje Modrou knihu za 
dlouhodobý projekt. Pravidelně každé 
dva roky vyzve své členy ke kontrole 
a doplnění údajů a aktualizovaná verze 
pak bude zveřejněna na webových 
stránkách ECOO.  

ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce 
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Co se z Modré knihy 
můžeme dozvědět?

S rostoucími náklady na zdravotní 
péči a poklesem počtu očních lékařů 
v některých evropských zemích se 
primární oční zdravotní péče přenáší 
stále více na optometristy a oční optiky. 
Schopnost optometristů a optiků vyví-
jet se i mimo hranice jejich tradičních 
aktivit a nabízet základní zdravotní péči 
však není jednotná, liší se v závislosti na 
okolnostech každé jednotlivé země.

Optometrie a optika jsou spojené 
profese a v některých zemích Evropy 
jsou považovány za jedno povolání. 
Optometrista provádí klinické vyšetření 
lidského oka a předepisuje pomůcky 
a prostředky (brýle nebo kontaktní čoč-
ky) k odstranění vad zraku. Optik tyto 
pomůcky zhotovuje a vydává.

V některých zemích profesionálové 
kombinují obě funkce. V jiných zemích 
jsou omezeni na stanovení refrakce 
pacienta a výdej korekčních pomůcek. 
Z hlediska vzdělávání počínaje jeho nej-
nižší úrovní existují v Evropě oční optici, 
následují refrakcionisté a dále optome-
tristé, kteří mají vzdělání umožňující 
i vyšetřování oční patologie. V některých 
zemích optometristé používají při vy-
šetření oka diagnostické léky a někteří 
optometristé mohou předepisovat při 
léčbě onemocnění oka terapeutika.

Za klíč k rozvoji profese je považo-
váno vzdělávání a odborná příprava. 
Podle obecného trendu jsou optici 
nadále vzděláváni od 16 let věku, a to 
kombinací studia a pracovní praxe, 
zatímco optometristé získávají vzdělání 
studiem na vysoké škole, jehož součástí 
je průprava pod odborným dohledem 
v klinické praxi.

Optometristé a optici 
v Evropě

Profese optometrie a optiky se v Ev-
ropě vyvíjely různou rychlostí a dodnes 
jsou v různých fázích vývoje. Není proto 
jednoduché vytvořit jednotný obraz 
profese.

Obecně platí, že obor optometrie se 
vyvinul z optiky rozšířením vzdělávání 
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Země Počet optometristů

AT – Rakousko 1,05

BE – Belgie 0,36

BG – Bulharsko 0,08

CY – Kypr 0,68

CZ – Česká republika 0,94

DK – Dánsko 3,22

EE – Estonsko 1,72

ES – Španělsko 3,64

FI – Finsko 2,59

FR – Francie 0,31

GB – Velká Británie 2,27

HR – Chorvatsko 0,31

HU – Maďarsko 0,9

Země Počet optometristů

CH – Švýcarsko 1,16

IE – Irsko 1,53

IT – Itálie 0,16

LV – Lotyšsko 0,58

NL – Nizozemsko 0,54

NO – Norsko 3,00

PL – Polsko 0,31

PT – Portugalsko 1,04

RO – Rumunsko 0,46

RS – Srbsko 0,03

SE – Švédsko 2,1

SI – Slovinsko 0,1

SK – Slovensko 0,48

Počet optometristů na 10 000 obyvatel.
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Země Počet optiků

AT – Rakousko 1,77

BE – Belgie 3,16

BG – Bulharsko 3,02

CY – Kypr 1,94

CZ – Česká republika 1,5

DK – Dánsko 0,36

EE – Estonsko 0,15

FR – Francie 3,91

GB – Velká Británie 1,01

HR – Chorvatsko 1,97

HU – Maďarsko 1,8

CH – Švýcarsko 3,13

Země Počet optiků

IE – Irsko 0,33

IT – Itálie 0,49

LV – Lotyšsko 0,24

NL – Nizozemsko 0

NO – Norsko 0

PL – Polsko 1,31

PT – Portugalsko 2,36

RO – Rumunsko 0,18

RS – Srbsko 0,31

SI – Slovinsko 2,42

SK – Slovensko 1,02

TR – Turecko 0,77

Počet optiků na 10 000 obyvatel.

10 000 
obyvatel

10 000 
obyvatel



12

optiků o klinické předměty, v důsledku 
čehož se rozšířil rozsah jejich praxe. Ně-
kteří optici se stali optometristy.

Oční optik nadále zhotovuje a opra-
vuje korekční pomůcky podle předpisu 
očního lékaře (praktického lékaře) nebo 
optometristy, v závislosti na tom, zda 
se optometrie jako obor v dané zemi 
provozuje. Tito optici se někdy nazývají 
také dílenští optici.

Optometristé provádějí u pacientů 
komplexní oční vyšetření, předepisují 
korekční optické pomůcky a v některých 
případech odhalují příznaky možného 
onemocnění, zranění nebo abnormalit 
oka. V takových případech optometrista 
odesílá pacienta k očnímu lékaři, který 
zajistí další vyšetření a případnou léčbu.

Někteří oční optici pokročili do fáze, 
kdy provádějí dílčí oční vyšetření, které 
sestává z refrakce a předpisu korekčních 
pomůcek, nezjišťují ovšem patologické 
oční projevy. Takoví optici mohou být 
označeni jako refrakcionisté. 

V některých zemích jsou optomet-
risté a oční optici považováni za odlišné 
profese, ať už podle zákona, nebo de 
facto. V jiných zemích jsou pokládáni za 
jednu profesi – optik-optometrista – bez 
ohledu na rozsah působnosti a každo-
denní činnosti.

Z anglického originálu přeložila redakce.

Zdroj: 
http://www.ecoo.info/wp-content/uplo-
ads/2012/07/ECOO_Blue_Book_2015.pdf
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Země Počet prodejen

AT – Rakousko 1,42

BE – Belgie 2,44

BG – Bulharsko 1,1

CY – Kypr 2,33

CZ – Česká republika 2,16

DE – Německo 1,45

DK – Dánsko 1,25

EE – Estonsko 0,97

ES – Španělsko 2,14

FI – Finsko 1,32

FR – Francie 1,96

GB – Velká Británie 1,15

HR – Chorvatsko 1,16

HU – Maďarsko 0,3

Země Počet prodejen

CH – Švýcarsko 1,38

IE – Irsko 0,82

IT – Itálie 0,07

LV – Lotyšsko 0,85

NL – Nizozemsko 1,27

NO – Norsko 1,18

PL – Polsko 0,79

PT – Portugalsko 2,17

RO – Rumunsko 0,69

RS – Srbsko 0,63

SE – Švédsko 0,95

SI – Slovinsko 1,31

SK – Slovensko 1,21

TR – Turecko 0,7

Počet maloobchodních prodejen na 10 000 obyvatel.

■ 75–89 Belgie
■ 50–74 Česká republika, Lotyšsko, Polsko, Ukrajina
■ >90 % Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Turecko
■ 25–50 Finsko, Itálie, Německo, Rakousko, Rumunsko, Švýcarsko
■ >25 % Dánsko, Estonsko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie

Jaký počet refrakcí/základních očních vyšetření provádějí oftalmologové (v %)?

Země Počet nositelů

AT – Rakousko 9

BE – Belgie 5

CZ – Česká republika 3

DE – Německo 3

ES – Španělsko 7

FI – Finsko 7

GB – Velká Británie 7

CH – Švýcarsko 2

IT – Itálie 15

NL – Nizozemsko 4

NO – Norsko 4

RS – Srbsko 30

SK – Slovensko 15

Přibližný počet nositelů kontaktních čoček (v %).
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OPTOMETRIE   autor: Mgr. Pavel Kříž 

FÚZNÍ 
REZERVY
Fúzní rezervy, neboli fúz-

ní vergence, charakterizují 
schopnost motorického systé-
mu spojovat fixovaný předmět 
i v případě jeho odlišné lokalizace 
v prostoru pro pravé a levé oko. 
Rozsah fúzních rezerv, který se 
vyjadřuje v prizmatických dioptri-
ích (pD) nebo stupních (°), se 
stanovuje pro různé směry tzv. 
disjunktivních očních pohybů. 
Určujeme pozitivní (kladnou) 
fúzní rezervu, negativní (zápor-
nou) fúzní rezervu a vertikální 
fúzní rezervu. Při stanovení 
rozsahu fúzní vergence měříme 
bod rozostření (blur point), bod 
rozdvojení (break point) a bod 
opětovného spojení (recovery 
point). 

Význam měření fúzních 
rezerv 

Co všechno nám rozsah fúzních 
rezerv může prozradit? Je vhodné toto 
měření zařadit častěji do optometrické 
praxe? Měření rozsahu fúzních rezerv 
nám společně s dalšími parametry 
poskytuje komplexnější pohled na stav 
binokulárního systému. Jedná se o pa-
rametr, který do značné míry charakte-
rizuje schopnost kompenzačního me-
chanizmu heteroforií. Vzhledem k tomu, 
že je výskyt heteroforií v populaci vyšší 
než v 70 % případů a nutnost korekce 
heteroforií nelze spolehlivě stanovit 
podle její výše, je u symptomatických 
případů vhodné doplnit měření i o ten-
to parametr. V minulosti byly stanoveny 
podmínky a pravidla, která na základě 

poměru rozsahu fúzních rezerv a hete-
roforií doporučovaly vhodnost řešení 
heteroforií pomocí prizmatické korekce 
a dokonce určovaly její výši. Mezi nej-
známější patří Sheardovo a Percivalovo 
kritérium. První zmiňované kritérium 
doporučuje korigovat heteroforie priz-
matickou korekcí v případě, že je rozsah 
fúzních rezerv nižší než dvojnásobek 
heteroforie. 

Hodnocením poměru mezi roz-
sahem fúzních rezerv a heteroforií se 
zabývá i několik komplexních přístupů 
k odhalení poruch binokulárního vi-
dění. Mezi ně můžeme řadit grafickou 
analýzu (obr. 1), analytickou analýzu 
OEP a Morganův systém. Grafická 
analýza hodnotí poměr fúzních rezerv 
a heteroforií nejčastěji podle výše uve-
dených kritérií. Nevýhodou je však nižší 
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akceptovatelnost takto určené korekce. 
Zbývající dva přístupy porovnávají na-
měřené rozsahy fúzních rezerv s tabul-
kou očekávaných hodnot (tab. 1). Důkaz 
vztahu mezi fúzními rezervami, typem 
a velikostí heteroforií, tedy i význam 
jejich měření, si dokážeme v některém 
z příštích pokračování tohoto článku.

Měření fúzních rezerv  

Fúzní rezervy jsou měřeny zvlášť do 
dálky a do blízka. Do dálky při obvyklé 
vyšetřovací vzdálenosti 5–6 metrů, do 
blízka pak na vzdálenost 33–40 cm. Pro 
pozitivní fúzní rezervu do dálky i do blíz-
ka a negativní fúzní rezervu do blízka se 
stanovují všechny definované body – 
bod rozostření, rozdvojení a opětovné-
ho spojení. Pro negativní fúzní rezervu 
do dálky a vertikální fúzní rezervu do 
dálky i do blízka stanovujeme pouze 
bod rozdvojení a opětovného spojení, 
k bodu rozostření nedochází. Při měření 
rozsahu fúzních rezerv s využitím priz-
matu vkládáme u pozitivní fúzní rezervy 
klín bází zevně, u negativní fúzní rezervy 
bází dovnitř a u vertikální fúzní rezervy 
bází nahoru na jednom oku, dolů na 
oku druhém.

Blur, break a recovery point 

Bod rozostření (blur point) 

U měření fúzních rezerv k němu 
dochází díky tzv. CA/C vztahu. Jedná 
se o konvergenční akomodaci (CA), 
která je vyvolána konvergencí (C). Na 
1 konvergovanou pD činí konvergenční 
akomodace přibližně hodnotu 0,083 D 
optické mohutnosti. Například při měření 
pozitivní fúzní rezervy do dálky dochází 
k bodu rozostření u hodnoty okolo 8–10 
pD s bází zevně. V takovém případě je 
u klienta s dostatečnou akomodační 
amplitudou vyvolána konvergenční ako-
modace o přibližné hodnotě 0,65–0,83 D. 
Až v tomto okamžiku je klient schopen 
identifikovat u fixovaného předmětu jeho 
degradaci natolik, aby ji spolehlivě označil 
jako rozostření. Bod rozostření neurčí 
všichni měření klienti, proto v některých 

tabulkách s očekávanými hodnotami 
rozsahu fúzních rezerv zcela chybí.

Bod rozdvojení (break 
point) 

Dochází k němu v okamžiku, kdy 
již vergenční systém není schopen 
trvalé fúze fixovaného předmětu a kli-
ent vnímá dva obrazy předmětu v ur-
čité vzdálenosti od sebe. U negativní 
fúzní rezervy určí většina klientů bod 
rozdvojení s jistotou, u pozitivní fúzní 
rezervy se v některých případech stává, 
že jej lze stanovit obtížněji. Je to z toho 
důvodu, že u vyššího rozsahu pozitivní 
fúzní rezervy je obraz předřazením vy-
sokých prizmat již velmi degradovaný. 
V takovém případě je třeba se ujistit, 
že se jedná opravdu o dva vnímané 
předměty vedle sebe, ne o jeden, který 
je rozmazaný či má okolo sebe duhové 

lemy způsobené disperzí. Takový obraz 
může klient identifikovat jako rozdvo-
jený testový znak. V opačném případě 
může klient vidět stále znak jeden, 
a to i při předřazení nejvyšších hodnot 
prizmat. Extrémně vysoká naměřená 
hodnota však nemusí validně hodno-
tit rozsah fúzních rezerv, tato situace 
může být způsobena supresí jednoho 
oka. Proto je vhodné, minimálně při 
měření pozitivní fúzní rezervy, dopro-
vázet subjektivní měření i objektivním 
měřením. Hodnota bodu rozdvojení 
bude pak stanovena v okamžiku, kdy se 
jedno z očí odchýlí z dosavadní dráhy 
disjunktivního pohybu. 

Bod opětovného spojení 
(recovery point) 

Ještě než snižujeme hodnotu priz-
matu, abychom nalezli bod opětovného 

obr. 1 Grafická analýza na základě Sheardova kritéria.

obr. 2 Přístroje pro měření fúzních rezerv.
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spojení po dosažení bodu rozdvojení, 
pokračujeme chvíli v navyšování priz-
matického účinku cca o 2–4 pD. Při 
snižování pak klient identifikuje jako bod 
opětovného spojení první moment, kdy 
dojde s jistotou k trvalému spojení fixova-
ného předmětu. U pozitivní fúzní rezervy 
k němu dochází až při snížení o 4–6 pD, 
v některých případech až u velmi nízké 
hodnoty předloženého prizmatu, dokon-
ce mezi hodnotami 2–4 pD. 

Přístroje pro měření 
fúzních rezerv 

Přístroje můžeme rozdělit podle způ-
sobu navození potřeby fúzní vergence 
do dvou kategorií. V první skupině jsou 
přístroje, u nichž natáčením tubusů do-
chází k vychýlení fixovaných předmětů 
pravého a levého oka, pro jejich spojení 
je pak třeba fúzní vergence. Jedná se 
o troposkop, synoptofor a amblyoskop. 
Ve druhé skupině jsou pak všechny pří-
stroje, které k vychýlení obrazu pozoro-
vaného předmětu využívají prizma. Mezi 
ně patří prizmatické lišty, Herschelovo 
(Risleyho) prizma nebo sada prizmatic-
kých skel (obr. 2). 

Podle přístrojového vybavení pak 
můžeme dělit měření na plynulé a kro-
kové. Využité přístrojové vybavení zcela 
zásadně ovlivňuje naměřenou hodnotu 
rozsahu fúzních rezerv. Tento podstatný 
fakt pro orientaci v naměřených hodno-
tách potvrzuje tab. 2.

Námi naměřené hodnoty tedy nelze 
srovnávat s očekávanými hodnotami, pokud 
neznáme používané přístrojové vybavení 
nebo pokud bylo použito vybavení odlišné.

Zásady pro měření 
fúzních rezerv 

Velikost fixovaného 
předmětu 

V definici fixovaného předmětu se jed-
notliví autoři výrazně odlišují. V některých 
zdrojích je fixovaný předmět definován 
pouze redukovaně na tzv. Madoxovo 
světlo, které je součástí Madoxova kříže pro 
měření heteroforií a heterotropií. Někteří 
autoři doporučují osamocený optotypový 
znak o konkrétní velikosti. Již v roce 1945 
doporučil Dr. Fink jako optimální velikost 
optotypového znaku rozměr odpovídající 
zrakové ostrosti 6/9. 

Někteří praktici pak doporučují pro 
měření horizontálních fúzních rezerv 
do blízka tzv. Guldenovu fixační tyčinku 
(obr. 3), která obsahuje vertikální pás op-
totypových znaků o shodné velikosti. Na-
měřená hodnota rozsahu fúzních rezerv 
závisí na velikosti fixovaného předmětu. 
Čím je fixovaný znak větší, tím vyšší je 
rozsah fúzních rezerv. Proto je vhodné, 
abychom mimo použitého přístrojového 
vybavení znali i velikost testového znaku. 
Mnoho tabulek s očekávanými hodno-
tami však tento parametr neobsahuje.

Aplikace prizmat 

Dalším podstatným faktem je způ-
sob předřazení prizmat. V ideálním 
případě bychom měli při stanovení 
rozsahu fúzních rezerv rovnoměrně 
rozkládat předložené prizma před obě 
oči. To je však u použití prizmatických 
lišt velmi obtížné, proto se tak děje pře-
devším v případě metody Herschelova 
(Risleyho) prizmatu, které je součástí 
foropteru. Při měření rozsahu horizon-
tálních fúzních rezerv lze rovnoměrně 
rozkládat prizma pouze za podmínky, 
že není v některém z Herschelových 
prizmat korigována vertikální odchylka. 

tab. 1 Tabulka očekávaných hodnot pro systém OEP.

tab. 2  Rozsah fúzních rezerv do dálky podle typu způsobu měření. (Data from Mellick, A.: Convergence. An investigation into the normal 
standards of age groups. Br J Ophtalmol 33:725, 1949. 561 subjects). 

tab. 3  Rozsah fúzních rezerv podle typu měření [2].

Rozsah fúzních rezerv do dálky podle typu měření

Typ měření Variabilní prizma Synoptofor

pozitivní fúzní rezerva – Break 17,68 38,47

negativní fúzní rezerva – Break 7,97 10,78

Rozsah fúzních rezerv do dálky podle typu měření

Typ měření Plynulé měření Krokové měření

pozitivní fúzní rezerva – Break 19 11

Tabulka očekávaných hodnot OEP

Typ fúzních rezerv Vzdálenost Dálka Blízko

pozitivní fúzní rezerva

Blur 7 15

Break 19 21

Recovery 10 15

negativní fúzní rezerva

Blur – 14

Break 9 22

Recovery 5 18

heteroforie 0,5 EXO 6 EXO
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U měření vertikálních fúzních rezerv pak 
pouze v případech, když není korigová-
na horizontální odchylka. Rovnoměrné 
rozložení prizmat tak není možné zajistit 
u všech klientů. V některých případech 
dochází k tomu, že vysoká hodnota 
vloženého prizmatu před jedno oko 
způsobí dokonce supresi vjemu od-
povídajícího danému oku. V případě 
rovnoměrného rozložení prizmat před 
obě oči mohou být naměřené hodnoty 
rozsahu fúzních rezerv vyšší. Stejně tak 
jsou naměřené hodnoty vyšší v případě, 
že využíváme plynulý způsob měření, 
který umožňuje Herschelovo (Risleyho) 
proměnné prizma (tab. 3).

Rychlost měření 

Dalším bodem, jenž ovlivňuje na-
měřenou výši hodnot rozsahu fúzních 
rezerv, je rychlost navýšení předkláda-
ných prizmat. Doporučenou rychlostí 
jsou 2 pD za sekundu. Toto doporu-
čení platí jak pro krokové, tak i plynulé 
měření.

Posloupnost měření 

Pro naměření validních hodnot je 
podstatná i posloupnost směrových 
typů vergenčních amplitud. Výše 
naměřené hodnoty rozsahu fúzních 
rezerv jsou závislé na tom, jaký typ ver-
genční amplitudy byl měřen v blízké 
době. Proto se doporučuje začít měře-
ním negativní fúzní rezervy, u které do-
chází k bodu rozdvojení a opětovného 
spojení během relativně krátké doby. 
Pak je vhodné aplikovat krátkou pauzu, 
během které například můžeme na-
měřené hodnoty poznamenat do vy-
šetřovací karty, a pokračovat v měření 
pozitivní fúzní rezervy. Kdybychom po-
stup otočili, zpravidla by byla hodnota 
rozsahu negativní fúzní rezervy nižší. 
Je to proto, že podnět pro fúzní ver-
gence není přerušen ihned po vyjmutí 
aplikovaných prizmat. To je také velmi 
dobře patrné, když měříme vertikální 
fúzní rezervy. Pokud měříme vertikální 
fúzní rezervy v jednom směru a ihned 
pokračujeme ve směru opačném, je 
vždy druhá hodnota výrazně nižší. 
Proto je třeba mezi měřeními udělat 

dostatečnou pauzu. Někteří autoři do-
konce doporučují využít posloupnost, 
která tento fenomén redukuje. Mezi 
měřeními a po měření opačných ho-
rizontálních fúzních rezerv doporučují 
měřit vždy jednu z vertikálních fúzních 
rezerv. Postup pak může vypadat 
následovně: začínáme pozitivní fúzní 
rezervou, poté měříme jedním směrem 
vertikální fúzní rezervu, negativní fúzní 
rezervu a druhým směrem vertikální 
fúzní rezervu. 

Aplikovaná korekce 
heteroforie 

Zásadním faktorem pro správné 
vyhodnocení rozsahu fúzních rezerv je 
požadavek aplikace korekce heteroforie. 
Například v případě, že bychom měřili 
bez korekce stranové heteroforie, byly 
by poměry rozsahů pozitivní fúzní re-
zervy a negativní fúzní rezervy vůči sobě 
neodpovídající. U esoforie by byla nižší 
hodnota negativní fúzní rezervy a vyšší 
pozitivní fúzní rezerva a u exoforie pak 
nižší hodnota pozitivní fúzní rezervy 
a vyšší negativní fúzní rezerva. Opět 
bychom měli vědět, zdali u tabulek oče-
kávaných hodnot jejich autor tento fakt 
zohlednil. Někteří autoři pak uvádí pro 
celý vzorek průměrnou hodnotu forie. 
Rozsah fúzních rezerv by měl být o tuto 
hodnotu upraven. Na základě předpo-
kládaného poměru velikosti pozitivní 
fúzní rezervy a negativní fúzní rezervy 
lze u klientů, kteří nemají aplikovanou 
korekci heteroforie, předpokládat, že je 
při rozhozeném poměru přítomna he-
teroforie. Takto lze nepřímou metodou 
určit stranový typ a orientační velikost 
heteroforie. Pro validní měření rozsahu 
fúzních rezerv je samozřejmě nutná také 
plná sférocylindrická korekce.

Závěr 

Velké množství způsobů měření 
fúzních rezerv a také vliv kritérií mě-
ření je jistě jedním z vysvětlení, proč 
v některých případech podmínky 
a pravidla opírající se o vztah mezi 
velikostí heteroforie a hodnotou roz-
sahu fúzních rezerv nebyly spolehlivé. 

Zároveň potvrzují význam vhodné 
volby očekávaných hodnot, se kterými 
srovnáváme naše měření, tak aby byla 
metodika měření shodná. 

V příštím pokračování tohoto člán-
ku si uvedeme tabulku očekávaných 
hodnot s přesně danými kritérii pro 
měření fúzních rezerv a rozebereme 
vztahy mezi rozsahem fúzních rezerv 
a dalšími měřenými parametry.

Mgr. Pavel Kříž
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
kriz@optikakromeriz.cz
Grafické podklady: archiv autora
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obr. 3  Guldenova fixační tyčinka (vlevo), 
doporučený optotypový znak 
(vpravo).
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CENTRACE 
BRÝLÍ 
na střed otáčení oka
S  rostoucími nároky určité 

skupiny zákazníků rostou 
i nároky na kvalitu produktů v na-
šem oboru. Pryč jsou doby, kdy 
optikovi stačilo mít v prodejně 
několik kusů zaběhlých modelů 
obrub a o výběru různých typů 
čoček se moc neuvažovalo, 
snad jen o  čirém a barevném 
provedení. 

Dnes se o přízeň optiků perou 
nespočetní prodejci obrub a brýlo-
vých čoček. Jejich katalogy čoček 
s výčtem různých designových a po-
vrchových úprav se svou tloušťkou 
dají srovnávat s objemnými knižními 
publikacemi. Ceny těch nejdoko-
nalejších korekčních variant dnes 
mohou dosahovat i několika desítek 
tisíc korun. To vše klade vysoké náro-
ky i na odborné vzdělání personálu 
v oční optice.

V tomto článku se chceme zamyslet 
nad problematikou stále ne úplně pocho-
peného a přijímaného způsobu centrování 
brýlových čoček na střed otáčení oka.

Nejdříve ale krátký pohled do histo-
rie brýlové korekce. Ve starých filmech 
můžeme i dnes vidět, jaké modely brýlí 
nosili naši dědové. Jednalo se převáž-
ně o kulaté tvary v provedení z celu-
loidu, rohoviny, případně méně či více 
ušlechtilých kovových slitin. Nás však 
v souvislosti s centrováním čoček zajímá 
tvar obrub, velikost a jejich posazení 
na obličeji. Velikost se vybírala taková, 
aby středy zornic byly pokud možno ve 
středech kulatých nebo oválných očnic. 
To znamená, že vzdálenost zornic (PD) se 
rovnala očnicovému rozestupu obruby 
(OR). Nebylo třeba tedy čočky při zábrusu 
decentrovat ve vodorovném směru. Co se 
týká výškové centrace, optické středy se 
centrovaly také do středů očnic, tedy do 
poloviny výšky očnice. Nosník a stranice 

byly upevněny také v polovině výšky 
očnic, což znamenalo, že stranice neměly 
žádnou inklinaci, tedy byly kolmé k rovině 
očnic. Z obr. 1 je patrné, že rovina očnic 
byla při přímém přirozeném pohledu do 
dálky přibližně svislá (nulový úhel sklonu 
očnice) a pohledová osa oka protínala 
rovinu očnice v polovině výšky. Po vsazení 
čočky s optickým středem nacentrova-
ným do geometrického středu očnice se 
pak optická osa oka shodovala s optickou 
osou korekční čočky, což je ideální stav 
pro kvalitní zobrazení optickou soustavou 
oko + brýlová čočka (obr. 1). Tento způsob 
centrace byl vyhovující i pro tehdy hojně 
používané bikonvexní nebo bikonkávní 
čočky, protože při nekolmém postavení 
vůči pohledové ose by vykazovaly nežá-
doucí astigmatizmus. Také při pohledu 
shora byl brýlový střed v jedné rovině, 
protože prohnutí v nosníku se nepro-
vádělo. Požadavek centrace na střed 
otáčení oka byl tedy automaticky splněn 
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vertikálně i horizontálně a nebylo třeba 
žádných složitých úvah a úprav. 

V padesátých a šedesátých letech 
20. století nastává v designu brýlí, tak jako 
v jiných oblastech, nebývalá revoluce. 
Brýle nabývají nejrozmanitějších tvarů, 
zvětšují své rozměry a uchycení stranic se 
posouvá k hornímu okraji očnic. Zvětšující 
se horizontální šířka brýlového středu 
přináší požadavek prohnutí v nosníku, 
aby temporální okraje očnic nepřekážely 
v zorném poli uživatele brýlí. Vyšší posazení 
stranic na očnicích zase vyžaduje svislé 
přiklonění roviny očnic spodním okrajem 
k tváři. Pokud by stranice svíraly s rovinou 
očnice kolmý úhel, byla by mezi tváří 
a spodním okrajem očnice velká mezera. 
Tak vzniká konstrukční parametr obruby 
nazývaný inklinační úhel. Rovina očnice je 
tedy od svislé polohy přikloněna k tváři asi 
o 10 stupňů. Po nasazení takové obruby na 
běžný typ hlavy nastává problém s centra-
cí na střed otáčení oka, neboť při staré, výše 
popsané variantě centrace, by se optická 
osa čočky odkláněla od směru optické 
osy oka. To znamená, že by neprocházela 
středem otáčení oka a nebyla by tak spl-
něna důležitá podmínka pro zobrazení bez 
vlivu nežádoucího astigmatizmu šikmých 
paprsků. Co teď? 

Vše vyřešila nová koncepce tvaru brý-
lových čoček. Díky Allvaru Gullstrandovi, 
švédskému oftalmologovi, se na začátku 
20. století prosadila výroba tzv. menisko-
vých čoček, tedy miskovitě prohnutých 
konvexně-konkávních. Ty umožňovaly 
při pevném usazení před očima i při stra-
nových pohledech přijatelně kvalitní 
zobrazení předmětů bez subjektivního 
vnímání nežádoucího astigmatizmu, což 
u bi-čoček nebylo možné. Zásadní optic-

kou podmínkou ale je, aby tyto čočky byly 
nacentrovány před oko do základní výchozí 
polohy, ze které se pak pohledová osa oka 
umístěného za stabilně usazenou čočkou 
může otáčet do všech stran. Touto základní 
polohou je kolmé postavení roviny čočky 
vůči pohledové (optické) ose oka, a to 
přesně vycentrovaným optickým středem 
čočky na střed zornice. Pak se nachází 
optická osa čočky na stejné přímce jako 
optická osa oka, tedy prochází středem 
otáčení oka. Tím je vyřešen i problém 
s nutným podcentrováním optického 
středu korekční brýlové čočky pod střed 
zornice při nasazení současných obrub se 
svisle šikmo nakloněnými očnicemi. Toto 
podcentrování je patrné při přirozeném 
pohledu uživatele brýlí vodorovně do dálky 
a při průměrném úhlu sklonu očnice cca 10 
stupňů dosahuje asi 5 mm (obr. 4). Optický 
střed se musí nacházet v místě průsečíku 
pohledové osy oka a roviny očnice při 
kolmém pohledu vodorovně přímo před 
sebe (obr. 3). Jedině za těchto podmínek 
prochází optická osa čočky středem otá-
čení oka, čočka je tedy nacentrována do 
základního postavení před okem a je tak 
splněna podmínka bodového zobrazení 
(bez nežádoucího astigmatizmu). Díky 
meniskovému tvaru čočky se pak oko 
může stáčet do různých směrů až do úhlu 
30 stupňů, aniž by byl uživatelem rušivě 
vnímán nežádoucí astigmatizmus. Zna-
mená to tedy, že i při přirozeném pohledu 
před sebe do dálky, kdy je pohledová osa 
oka stočena jen asi o 10 stupňů směrem 
nahoru od základního kolmého postavení, 
zůstává v rezervě ještě asi dalších 20 stupňů 
pro pohled nahoru (obr. 2). 

Problémy mohou nastat u anizomet-
ropie, kdy podcentrování optických středů 

čoček nestejné lámavosti před pravým 
a levým okem způsobí uživateli při přiro-
zeném pohledu do dálky zátěž ve formě 
nestejného klínového účinku ve svislém 
směru. Existují dvě varianty, jak tento pro-
blém vyřešit, a to buď snížit mechanickou 
úpravou obruby úhel sklonu očnic, nebo 
zvolit kompromis mezi výškovou centrací 
na střed otáčení oka a na přirozený přímý 
pohled (nulový pohled). Někdy je vhodné 
použít obě varianty jen částečně. 

Některé typy speciálních čoček vyža-
dují specifický způsob výškové centrace. 
Patří mezi ně zvláště progresivní čočky, 
které se výškově centrují na střed zornice 
při přirozeném (nulovém) pohledu do 
dálky, bez ohledu na úhel sklonu očnice. 
U bifokálních čoček je rozhodující výško-
vé usazení předělu. U jiných speciálních 
čoček, např. degresivních nebo individu-
álních, je třeba se řídit pokyny výrobce.     

Jak tedy má optik postupovat při 
měření výškové centrace běžných 
korekčních čoček do dálky a do blízka?
Postup zjištění výšky středu zornice pro 
variantu výškové centrace na střed otá-
čení oka:
 • anatomicky přizpůsobit obrubu a nasa-
dit ji budoucímu uživateli;

 • vyzvat ho, aby nakláněl hlavu tak dlou-
ho, až rovina očnice bude směřovat 
kolmo k zemi (obr. 3);

 • vyzvat ho, aby se díval přímo před sebe 
na vzdálený předmět ve výšce jeho očí;

 • poznačit si na fólie v obrubě výšku 
středu pravé a levé zornice.

Bc. Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ Brno
najman@szsmerh.cz
Grafické podklady: z archivu autora

obr. 1   Přirozené kolmé posa-
zení klasických starších 
kulatých obrub s nosní-
kem a stranicemi v po-
lovině výšky očnic.

obr. 2   Současné obruby při přiro-
zeném pohledu do dálky. 
Žlutě je vyznačen úhel 
sklonu očnice, modře po-
hledová (optická) osa oka 
a černě optická osa čočky.

obr. 3  Naklonění hlavy při zjiš-
ťování výškové centrace 
na střed otáčení oka, kdy 
pohledová (optická) osa 
oka (modrá) je kolmá 
k rovině očnice (žlutá).

obr. 4  Podcentrování optic-
kých středů čoček (žluté 
křížky) při přirozeném 
pohledu do dálky.
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ROZHOVOR   autor: redakce

MYSLÍM, ŽE 
JSEM DOCELA 
ORIGINÁL
Ing. Pavel Šebek je tajemníkem 

Společenstva českých optiků 
a optometristů a  sekretářem 
profesního výboru v Evropské 
radě optometrie a optiky (ECOO). 
Vystudovaného stavebního in-
ženýra přivedlo k oboru nadšení 
k pořádání kulturně-společen-
ských a hudebních akcí. Ačkoliv 
plánoval jen krátkodobou výpo-
moc pro Společenstvo, v oboru 
už se pohybuje dvacet let. „Dostalo 
se mi zvláštního privilegia být ve 
Společenstvu a Evropské radě 
optometrie a optiky. Ale i po tak 
dlouhé době se velmi často za-
stavím a pokouším se to pochopit. 
Připadám si jako princ, jemuž bylo 
dáno pozorovat věci a dostat se 
na místa a do situací, o kterých 
se mu nikdy nesnilo, o které ne-
usiloval a v nitru neví, jestli je to 
celé štěstí, nebo prokletí, tak to 
vše jen s díky přijímá a pracuje,“ 
říká Šebek.

Co Vás z oboru stavebního inženýrství 
přesměrovalo do světa optiky?
Táta pracoval od šedesátých let v národ-
ním podniku Oční optika a máma se po 
revoluci stala sekretářkou nově vzniklého 
Společenstva českých optiků a opto-
metristů, takže jsem celý život vyrůstal 
v optickém prostředí. Mirek Stříbrný byl 
mým kmotrem a i pana Josefa Navrátila 
a mnoho dalších znám odmala. Navíc oba 
rodiče vedli aktivní život i mimo optiku. 
Táta vymyslel a řídil velký sportovní oddíl, 
máma organizovala od mládí společen-
sko-sportovní akce. Ačkoliv si myslím, že 
jsem docela originál a dělám si, co chci, 
uznávám, že vlastně pokračuji v tom, co 
dělali a co mě naučili oni. 

Takže zapojení do optické scény bylo 
přirozeným krokem?
Spíše jsem se tam dostal oklikou. O optice 
jsem tehdy nic nevěděl. Chodil jsem na 
jazykovou základní školu, zároveň jsem 
odmala závodně vrcholově lyžoval a pře-
sunul se na sportovní gymnázium s indivi-

duálním studijním plánem. Mimochodem 
jednou z mých mediálně nejznámějších 
spolužaček byla Štěpánka Hilgertová. 
Potom jsem chtěl studovat filmovou režii, 
ale na FAMU bylo obtížné se dostat, tak 
jsem z praktických důvodů začal chodit na 
stavárnu, studoval jsem obor vodní stavby 
a vodní hospodářství. Pak jsem žil dva roky 
všude možně po USA a po návratu do 
Česka jsem školu dostudoval, ale v oboru 
jsem pracoval jen na několika projektech. 
Začal jsem působit v kultuře a hodně 
cestoval. Pro Společenstvo jsem začal 
pracovat kolem roku 1994 jako překladatel 
a s tehdejším prezidentem Petrem Tábor-
ským jsem odjel na historicky první účast 
Společenstva na zasedání Evropské rady 
optometrie a optiky v norském Bergenu.

Tehdy se to zlomilo?
Popravdě mi optika stále nic moc neříkala 
a byl jsem přesvědčený, že už si podobnou 
konferenci nikdy v životě nezopakuji. Do 
Bergenu jsem jel zkrátka jako tlumočník, 
pomoct Společenstvu, protože tam pra-
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covala máma. Panu Táborskému se akce 
v Bergenu líbila. Dobře jsme se uvedli, takže 
jsem jezdil znovu a znovu a nakonec se 
zapojil do evropského dění. V letech 1997 
a 2004 jsme uspořádali zasedání ECOO 
v Praze. Od devadesátých let jsem produ-
koval kulturně-společenské akce, za dvacet 
let jsem jich uspořádal stovky národních 
i zahraničních pro sto až několik tisíc lidí. 
Díky těmto zkušenostem jsem byl schopný 
se pustit do organizace kongresu optiků. 
V zahraničním dění a ve Společenstvu se to 
všechno propojilo a já si ani neuvědomoval, 
že spěji do pozice člověka, který získává 
know-how v optice a optometrii.

Takže v organizování kongresů optiků 
se Vám dařilo.
Ano, v roce 1997 jsme organizovali v Praze 
první zasedání ECOO, v roce 2004 dru-
hé. Od roku 2002 jsme začali v Brně při 
veletrhu OPTA organizovat Mezinárodní 
kongresy pro učitele optiky a optometrie 
zaměřené na podporu střední a východní 
Evropy. Nejdříve sami, jako SČOO, poslední 
tři ročníky pak ve spolupráci s ECOO. Tyto 
kongresy, kterých proběhlo osm, se těšily 
velkému zájmu a staly se nejúspěšnějšími 
celoevropskými vzdělávacími událostmi 
v oboru, na které dodnes v Evropě vzpomí-
nají. No, a od roku 2006 jsem zorganizoval 
deset ročníků národních kongresů OPTO-
METRIE-OPTIKA.

Jak vzpomínáte na začátky v ECOO?
Zpočátku jsme na zasedání ECOO jez-
dili ze střední a východní Evropy jen 
my a Poláci. Zdálo se tedy, že je nutné, 
aby se kontaktovaly a daly dohromady 
organizace z východoevropských a stře-
doevropských států. Nabídli jsme ECOO, 
že takovou akci zorganizuji, ale oni nevěřili 
v její uskutečnění, neboť se o propojení se 
střední a východní Evropou dlouhodobě 
neúspěšně pokoušeli. Na vlastní pěst jsem 
začal shánět kontakty, vytvářel si seznamy 
národních organizací a obvolával profeso-
ry a učitele, rozesílal faxy. Bylo to náročné, 
protože žádné kontakty neexistovaly a in-
ternet byl teprve v plenkách, komunikova-
lo se všemi možnými jazyky včetně ruštiny 
a často třeba přes vrátnici univerzity. Na 
první kongres učitelů přijeli k překvapení 
ECOO zástupci z dvanácti států, které 
se zasedání ECOO nikdy předtím nezú-

častnily. Kongresy každoročně narůstaly 
a nabývaly na významu. Začali na ně jezdit 
i učitelé ze západní Evropy. Z každého kon-
gresu jsem psal mnohostránkové zprávy 
a vytvářel prezentace, které jsem rozesílal 
všude možně, aby to celé v budoucnosti 
k něčemu spělo. Uspořádali jsme jich jako 
Společenstvo pět, než ECOO došlo, že to 
je důležitá evropská akce, takže se připojili 
a pod jejich záštitou proběhly tři poslední 
kongresy, kterým se říkalo TUPO a kterých 
se účastnili zástupci 27 zemí!

Co bylo cílem těchto kongresů?
Představa byla, že nastolíme propojení vý-
chodu se západem a budeme konkrétně 
domlouvat, která škola bude s kým a na 
čem spolupracovat. Anglicky se tomu 
říká twinning, takže jsem vymyslel velmi 
srandovní název TUPO – Twinning Univer-
sities Project for Optometry. Tato zkratka, 
vyslovovaná „tjůpo“, se mi pro mezinárodní 
vzdělávací akce velmi líbila. Z Anglie bylo 
například doporučeno, aby některá naše 
škola spolupracovala s univerzitou v Cam-
bridge (dnešní Anglia Ruskin University), 
která byla na vysoké úrovni a chtěla své 
znalosti prezentovat dál. Snažili jsme 
se české školy motivovat ke spolupráci 
jednoduše tím, že jsme jim poskytli tuto 
platformu a možnost kontaktů. Pár let to 

trvalo. Nakonec se „chytli“ v Olomouci (Uni-
verzita Palackého – UPOL, pozn. red.), začali 
s anglickou univerzitou spolupracovat, jez-
dit k nim na stáže, poznávali jejich systém 
výuky. Poté v Olomouci vystavěli nové 
moderní prostory se studijním progra-
mem ovlivněným Evropským diplomem 
z optometrie a programem cambridgeské 
univerzity a připravovali se tak, aniž jsme 
to kdo tušili, na pozdější možnost udělení 
akreditace Evropského diplomu ECOO. 
UPOL jsme mezi českými školami nijak 
nenadržovali. Prostě příležitosti využili, 
zapojili se do mezinárodního dění, odvedli 
sami obrovské množství práce a vše se jim 
podařilo.

Jak jste se vlastně dostal k práci v ECOO?
Nejdříve si mě „všimla“ Světová rada opto-
metrie (WCO). Pozvali mě na své zasedání 
na Floridě. Vše mi zaplatili a zapojili mě do 
řídicího výboru jejich připravovaného za-
sedání v Miláně. Mým úkolem bylo zapojit 
„východ“, což se povedlo. Malé autobusy 
svážely učitele z celé střední a východní 
Evropy, ale především samozřejmě naše, 
zdarma do Milána. Učitelé ani neplatili 
poplatek za účast a ubytování. Později, po 
úspěšném zorganizování kongresu ECOO 
v Praze v roce 2004, za mnou přišli z vedení 
ECOO a zeptali se mě, jestli s nimi nechci 
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spolupracovat. Absolutně jsem nečekal 
jejich nabídku, ale při zpětném pohledu 
byla logická. Je to pro mě vlastně typická 
situace. Nejdřív si mě všimnou v zahraničí, 
až potom v Česku. K tomu bych uvedl pří-
hodu – mám psa, perského chrta, a když 
s ním jdu, tak mi Češi říkají: není hubenej 
a nemocnej? A když mě s ním potkají cizin-
ci, tak si nás fotí, že je to krásné a ušlechtilé 
zvíře. Podobná situace je v optice – nejdří-
ve si mě všimla Světová rada optometrie, 
pak ECOO, zatímco v Česku jsme všichni, 
včetně mě, nechápali, co se to děje.

Nevadilo v ECOO, že nejste z oboru?
Nabídli mi práci sekretáře vzdělávacího 
výboru, což mi přišlo směšné. Řekl jsem 
jim tenkrát, že je to od nich hezké, ale že 
nejsem optik ani optometrista a že univer-
zitní vzdělání sice mám, ale v jiném oboru 
a hlavně ho obecně nijak vážně neberu 
a doufal jsem, že tím je vše vyřešeno. Se-
kretář vzdělávacího výboru evropské rady 
čehokoliv, to bylo poslední, čím jsem kdy 
chtěl být. Jenže to všechno se jim právě 
naopak líbilo a hodilo a dále chtěli, abych 
s nimi spolupracoval. Jejich nabídku jsem 
po konzultaci se SČOO nakonec nevěřícně 
přijal a od roku 2004 tedy působím v před-
stavenstvu ECOO.

Spolupracoval jste s Beno Blachutem. 
Jak podstatnou roli hrál ve Vaší práci?
Byl a je to pro mě velmi důležitý člověk. Měl 
nadhled a společenské cítění. Pozitivně 
kvitoval, že se něco děje, že naše práce má 
smysl, máme kontakty v zahraničí a před-
stavenstvu ECOO. Měl radost, že se naše 
školství za naší podpory vydává do světa 
a že organizujeme mezinárodní kongresy, 
u jejichž přímého zrodu stál. Jako prezi-
dent Společenstva byl velmi důležitý pro 
směřování české optometrie evropským 
směrem. Vždy podporoval mé aktivity 
a jsme velmi dobří přátelé. Abychom ale 
byli spravedliví, měl jsem vždy podporu 
u všech prezidentů, nesmíme tedy zapo-
mínat na Petra Táborského, Jožku Szarvase, 
Beno Blachuta, Richarda Bašteckého a nyní 
Jiřího Panenku a zároveň na členy všech 
představenstev Společenstva, jejichž 
prezidenty tito pánové byli, a které zde asi 
nelze všechny vyjmenovávat. Všichni byli 
a jsou dobří přátelé a všichni mě nějakým 
způsobem podporovali.

Jak významné je členství Společenstva 
v ECOO?
Když chceme být moderní, komunikovat 
se světem, vědět, co se děje, kam obor 
směřuje a také přispívat k evropskému 
dění a případně se ho snažit ovlivňovat, 
nemůžeme být na ideálnějším místě. 
Dokonce nás to celé ve srovnání s ostat-
ními státy ani moc nestojí a moje cesty 
na zasedání představenstva platí ECOO. 
Výhodou je samozřejmě i má pozice 
v představenstvu ECOO. Mám se všemi za 
ty roky vynikající kamarádské vztahy, takže 
když se například řešily akreditace Evrop-
ského diplomu ECOO, říkal jsem, že ji musí 
získat také nějaká škola ze střední nebo 
východní Evropy, aby akreditace nevypa-
daly nedosažitelné. Navrhl jsem Univerzitu 
Palackého, kde už se, jak jsem zmínil, na 
akreditaci vlastně mnoho let připravovali. 
Z ECOO do Olomouce přijeli, akreditační 
komise včetně mě tam strávila několik dní 
při dvou návštěvách, prozkoumala úroveň 
studia, její členové mluvili se studenty 
a konstatovali, v čem mají olomoučtí ne-
dostatky a co je potřeba si dodělat a zlepšit, 
aby byli na nejlepší úrovni v Evropě. Akre-
ditaci tehdy Univerzita Palackého dostala 
zadarmo v rámci pilotního projektu, dnes 
už akreditace stojí desetitisíce eur. UPOL 
byla z celé Evropy třetí univerzitou, která 
prošla akreditací. Plnou akreditaci získala 
jako první švýcarská univerzita (Institut 
für Optometrie v Oltenu), pak univerzita 
v Norsku (Buskerud University College 
v Kongsbergu) a třetí byla UPOL s čás-
tečnou akreditací. Dnes už je těchto plně 
nebo částečně akreditovaných univerzit 
asi sedm a další neustále podávají žádosti.

Jak prosazuje ECOO zájmy oboru 
v Evropském parlamentu?
Podstatou je sídlo v Bruselu, v současnosti 
v lobbistické firmě Acumen, donedávna 
v Hill & Knowlton. Musíme být blízko 
Evropskému parlamentu, jinak nevíme, 
co se děje v legislativě, co se připravuje 
a nemůžeme nic ovlivnit, protože ani 
nevíme jak. Tím, že máme k ruce firmu 
Acumen, můžeme jejím prostřednictvím 
řešit legislativní věci a směrovat budouc-
nost oboru. I národní legislativa se bude 
čím dál více orientovat přes evropskou, 
jakákoliv výjimka a zvláštnost bude stěží 
prosaditelná. Obecně platí, že Evropa musí 

fungovat dohromady, a aby dohromady 
fungovala, musí se harmonizovat zákony. 
Evropa musí držet pohromadě i v rámci 
celosvětového dění. Nemůžeme si hrát 
na kosmetické rozdíly mezi Němcem, 
Francouzem a Čechem, na toto není čas, 
všude jsou závažnější problémy k řešení. 

Jakou harmonizaci máte na mysli?
Například pokud chceme mít kontrolu 
nad zrakem řidičů, můžeme sice prosadit 
nějaký národní zákon, ale ve finále se stejně 
bude řídit směrnicí Evropské unie, takže její 
podobu musíme řešit především tam. A je 
to logické. Autem v současnosti projedete 
za pár hodin Rakouskem, Německem 
a Českem a není možné, aby v jednotlivých 
zemích platila odlišná pravidla, aby napří-
klad někde měřil oči řidičů optik každých 
pět let a jinde oftalmolog jednou za život 
nebo naopak, a hlavně požadavky na zrak 
musí být stejné. 

Přesto panuje obecný názor, že EU nám 
víc nesmyslně nařizuje, než pomáhá.
Jasně, to je obecný lidový názor – „podělaná 
Evropská unie a její omezení, která si tam ne-
logicky vymýšlejí“. Částečně je to asi pravda. Já 
ale přes optiku a optometrii zažívám perfektní 
ukázku toho, jak všechno také funguje jinak. 
Evropská komise se snaží o liberalizaci profesí 
a obecně o jejich deregulaci, aby mohly být 
zajištěny základní evropské svobody. Což se 
nám všem v naší profesi silně nelíbí. Takže 
v ECOO dohromady vytvoříme argumenty, 
proč nemůže být profese deregulovaná. 
Každý národ má specifickou profesní situaci, 
tak si dodá své argumenty a požadavky, 
se kterými pak snahy o deregulaci profese 
Evropské komisi připomínkujeme. Oni jich 
velkou část odmítnou, my na proces dále 
přes lobbistickou firmu působíme, protože 
přece nechceme, aby naši profesi mohl dělat 
kdokoliv a kdekoliv i bez vzdělání. A pak, 
v tomto konkrétním případě, z těch našich 
společných požadavků, i když Evropskou 
komisí silně osekaných, vznikají ta známá 
„podělaná omezení vymýšlená šílenci v EU“.

Evropská unie má několik základních 
svobod: svobodný pohyb osob a profesí, 
zakládání a provozování praxe a další. 
Jejich uplatňování brání určité věci 
jako například rozličné vzdělání, což 
je případ našeho oboru – někde stačí 
středoškolské, jinde musí být vysoko-
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školské. Například optometrista z Velké 
Británie versus optik z Itálie. Když přijede 
odborně vysoce vzdělaný optometrista 
z Anglie do Itálie, může tam provozovat 
optometrickou praxi na úrovni blížící se 
oftalmologii, když v Itálii ji mohou dělat 
jen oftalmologové a optici tam nemají 
vyšší vzdělání? Nemůže. A může optik 
z Itálie, který má jen základní vzdělání, 
odjet do Anglie a dělat tam polooftal-
mologa? Nemůže, protože na to nemá 
vzdělání. Takže základní evropské svo-
body nejsou uplatnitelné a je potřeba 
zharmonizovat profesi – a to je vlastně 
hlavní smysl existence Evropské rady 
optometrie a optiky. Dochází k tomu 
především prostřednictvím převzdělává-
ní, protože nemá cenu a nelze se ohlížet 
nazpátek, každá země má jinou historii.

Daří se profesi harmonizovat?
Postupně ano. Evropské školy nastavují 
stejný standard, za dvacet let snad budou 
odborníci stejně vzdělávaní a nebude co 
řešit. ECOO si z tohoto důvodu vymyslelo 
Evropský diplom z optometrie, který je 
sice podle kritiků nepraktický a příliš ná-
ročný, nicméně má nadčasový smysl. Kdo 
bude mít Evropský diplom z optometrie, 
bude moci automaticky provozovat op-
ticko-optometrickou praxi v celé Evropě 
a v mnohých dalších zemích, to je jeho 
hlavní cíl. Nejprve bylo nutné vymyslet, 
co a jak se bude zkoušet. Vznikla Evropská 
rada zkoušejících, která zkoušela z Evrop-
ského diplomu, v počátcích ovšem řada 
uchazečů neuspěla, zkoušky byly velmi 
náročné. Proto se přechází na akreditaci 
Evropského diplomu, byla ustavena akre-
ditační komise, kterou vede Bob Chappell, 
uznávaný britský odborník, můj přítel, pro-
fesní politik a bývalý prezident snad všech 
mezinárodních profesních asociací. Na 
doporučení národní organizace si nechá 
komise od škol, které žádají o akreditaci, 
poslat informace a studijní materiály 
k prostudování. Komise pak školu navštíví, 
prověří průběh studia, ohodnotí je a škole 
buď udělí částečnou, nebo plnou akredita-
ci Evropského diplomu. Pokud udělí plnou, 
znamená to, že diplom, který student na 
té škole získá, platí zároveň jako Evropský 
diplom. Pokud zjistí nedostatky, udělí pou-
ze částečnou akreditaci a upozorní na to, 
kde jsou nedostatky, které je třeba doplnit. 

Problémy jsou nejčastěji v klinické části, 
tedy v praxi studentů na klinikách. Mnoho 
škol má potíže praxi zajistit, neboť je to 
finančně náročné a studenti tuto část pak 
navíc často v rámci národních kompetencí 
nemohou provozovat. Musíme ale myslet 
směrem do budoucnosti.

Vraťme se k ECOO. Jaké je formální 
rozdělení této organizace?
Evropská rada optometrie a optiky má 
zajímavé prezidentské uskupení. Ve funkci 
mají vždy současného prezidenta, býva-
lého prezidenta a budoucího prezidenta. 
Všichni prezidenti jsou voleni na dva roky 
a postupně se ve funkci posouvají. Minulý 
prezident má zkušenosti, ví, co možná dě-
lal špatně a co měl učinit jinak, zatímco bu-
doucí prezident se postupně rozkoukává 
a získává zkušenosti. Dále v ECOO působí 
pokladník, předsedové profesního výboru, 
ekonomického výboru a dva sekretáři ke 
každému výboru. Já jsem byl původně 
sekretářem vzdělávacího výboru, který 
později přešel pod Evropskou akademii 
optometrie a optiky, takže v současnosti 
jsem sekretářem profesního výboru. Dále 
máme tajemnici a sekretářku.

Vidíte i nějaké hrozby, které by mohly 
oboru uškodit?
Optice a optometrii by neprospělo, kdyby 
si chtěly různé názorové skupiny řešit věci 
po svém, v malém. Ideální by naopak byla 
spolupráce všech profesí zabývajících se 
viděním a korekcí nebo nápravou jeho ne-
dostatků, které by byly schopny kultivovaně 
diskutovat, dohodnout se a akceptovat se 
navzájem, rozdělit si kompetence a přistu-
povat k problémům a jejich řešení společně. 
O to má zájem nové představenstvo Spo-
lečenstva – chce komunikovat se všemi 
odborníky, jejichž praxe se dotýká oboru, 
včetně obchodních společností, a vytvořit 
společnou platformu pro spolupráci. Potře-
ba lidí vidět, zhoršování zraku v souvislosti 
se stárnutím obyvatel, nezdravým životním 
stylem a používáním počítačů, vytváření 
umělého prostředí – to všechno značí, že 
obor má obrovskou budoucnost. Podobně 
je tomu i ve smyslu módy – každý si dneska 
pořizuje troje boty, nová auta, mobily… 
a brýle mu stačí jedny? Nestačí, musí mít 
jedny do práce, jedny k počítači, další na 
večer do klubu, ke sportování… 

Jak vidíte budoucnost optiky 
a optometrie v evropském měřítku?
Skvěle. Viděl jsem americkou studii za-
měřenou na srovnání profesí, které se 
v budoucnu nejvíce uplatní. Byly zde 
posuzovány různé profese a zajímavé je, 
že optometrie byla asi pátá nejlepší – není 
zase až tak složité ji vystudovat a studium 
nestojí moc peněz, reputace ve společ-
nosti je výborná, všichni potřebují a budou 
potřebovat vidět – populace stárne, pou-
žívání počítačů škodí zraku, narůstá počet 
očních vad... Optometrista se vlastně stává 
celkem jednoduše významnou osobou 
a dobře vydělává a zodpovědnost třeba 
ve srovnání s právníky nebo doktory není 
zas tak velká. Podle mého názoru má tedy 
profese skvělou budoucnost, musí být jen 
správně legislativně ukotvená a dobře 
nastavená ve smyslu vzdělávání.

Máte ze své práce pocit uspokojení?
Víceméně ano. Pro mě je velkým zadosti-
učiněním třeba to, že Univerzita Palackého 
v Olomouci je světově ohodnocená 
a může směřovat na špičku vzdělávání op-
tometrie. Před čtyřmi lety přednášel jeden 
z jejích vyučujících o akreditaci Evropského 
diplomu v angličtině ostatním školám na 
zasedání Evropské akademie optometrie 
a optiky v Kodani před spoustou světových 
vzdělavatelů! Na veletrhu v Mnichově jsem 
se v lednu setkal se zástupci univerzity 
a vyprávěli mi, jak perfektně funguje jejich 
spolupráce s Anglia Ruskin University 
v Cambridgi. Mají společný výzkumný pro-
jekt, na kterém pracují několik let, výsled-
kem bude společná vědecká publikace. 
Studenti i vyučující se dostanou do světa, 
budou přednášet a prezentovat výsledky 
vědecké práce, což je úžasné. Nechci však 
vychvalovat pouze je. I ostatní školy si 
dnes vedou velmi dobře a zapojují se do 
světového dění, jen se s nimi méně znám.

Na druhou stranu, mám samozřejmě 
osobní pochybnosti. Stárnu, z administ-
rativní práce pro optiku se mi paradoxně 
neustále víc „kazí“ zrak a často obecně 
nevím, jaký přínos budou mít pozitivní 
změny prosazené v optice a optometrii 
pro budoucnost moji a mé rodiny. Ale, 
c‘est la vie!... zřejmě?

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu Pavla Šebka
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STRÁNKY OÚS   autorky: Ing. Alexandra Kováčiková, Petra Lacková

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA informuje
Veľtrh OPTA 2016 v Brne  

Už tradične si vás dovoľujeme po-
zvať na veľtrh OPTA, ktorý sa uskutoční 
v dňoch 18.–20. 3. 2016 v Brne v areáli 
BVV. Veľtrh OPTA je jedinečnou možnos-
ťou, ako sa na svetovej úrovni stretnúť 
s novinkami v očnej optike, optometrii 
a oftalmológii. Je to zároveň aj centrum 
vzdelávania v spomínaných odboroch. 
Hlavná téma OPTY 2016 „Očima řídíme 
svět“ je zdôraznením dôležitosti dobré-
ho videnia v súčasnom uponáhľanom 
svete. Náš zrak je prostredníkom všetkých 
našich rozhodnutí – pri riadení auta, 
pri práci na počítači alebo pri športe. 
Správne sa rozhodnúť znamená dobre 
vidieť za akýchkoľvek okolností. Veríme, 
že novinky predstavené na OPTE 2016 
budú prínosom pre skvalitnenie videnia 
pri našich rozhodnutiach, a tým spravia 
náš svet krajším a bezpečnejším.

Darujte nám, prosíme, dve 
percenta z dane z príjmu  

Naša organizácia už viac ako 25 ro-
kov aktívne združuje subjekty pôsobiace 
v odbore očná optika a aktívne vytvára 
predpoklady a podmienky pre napĺňanie 
ich potrieb, obhajuje a reprezentuje ich 
záujmy tak v odbore samotnom, ako 
aj v ostatnej odbornej a laickej verej-
nosti. V rámci týchto cieľov je ambíciou 
OÚS najmä snaha aktívne sa podieľať 
na tvorbe legislatívnych podmienok 
podnikania, kultivovať odbornosť a pro-
fesionalitu aktívnou spoluúčasťou na 

tvorbe, smerovaní a obsahovej náplni 
odborného školstva a zásadným spôso-
bom sa pričiniť o vytváranie korektných 
pomerov a vzťahov medzi podnikateľmi 
v odbore očná optika a dohľad nad ich 
dodržiavaním.

Našu prácu robíme hlavne z nadšenia 
a radosti, aby ste mali vždy dostatočné 
a kvalitné informácie potrebné pre vaše 
odborné zázemie v podnikateľskom pro-
stredí očnej optiky i optometrie. Na tento 
rok pripravujeme ďalšie vylepšenia, ktoré 
Vám prinesú rýchlejší a efektívnejší výkon 
kompetencií pri riešení zásadných prob-
lémov a pri ochrane záujmov členov únie 
pôsobiacich v odbore očná optika v ich 
mene a v ich záujme ako aj koordináciu 
a verejnú prezentáciu stanovísk v mene 
členov únie pôsobiacich v odbore očná 
optika a optometria.

Aby sme vám mohli prinášať ešte 
lepšie informácie a realizovať nápady, 
ktorých je stále veľa, budeme radi, ak nám 
venujete 2 % zo svojich daní z príjmu za 
rok 2015. Financie, ktoré nám poskytne-
te, budú použité na podporu rozvoja 
odborného školstva a zaujímanie stano-
vísk k optimalizácii potrieb členov únie 
pôsobiacich v odbore a posudzovanie, 
vyjadrovanie sa a dohľad nad dodržia-
vaním odborných kritérií pri podnikaní 
v odbore očná optika. Ďakujeme.

Postup na poukázanie 1,5 %, 
2 %, 3 %:

Naše údaje (prijímateľ)
IČO: 31791514
DIČ: 2021427188

Právna forma: občianske združenie
Názov: Optická únia Slovenska
Sídlo: Kuzmányho 734/28, 911 01 Trenčín

 
 • Ak ste zamestnankyňa alebo zamest-
nanec, požiadajte svojho zamestná-
vateľa (finančné a mzdové oddelenie) 
o vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov na daň z príjmov zo zá-
vislej činnosti. Zamestnávateľ vám po 
vykonaní tohtoročného zúčtovania 
vystaví potvrdenie o zaplatení dane. 
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum 
zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo 
zaplatenej dane. Táto suma však musí 
byť minimálne 3 eurá.

 • Ak ste fyzická osoba samostatne podá-
vajúca daňové priznanie (napr. samo-
statne zárobkovo činná osoba – SZČO), 
v daňovom priznaní pre fyzické osoby 
sú už uvedené kolónky na poukázanie 
2 % dane. 
Riadne vyplnené daňové priznanie 
v oboch prípadoch doručte v lehote, 
ktorú máte na podanie daňového prizna-
nia (zvyčajne do 31. 3.), na váš daňový 
úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto 
termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Ak ste právnická osoba (organizácia), 
vpíšte vyššie uvedené údaje do prísluš-
ných kolóniek daňového priznania 
PO a p riamo v daňovom prizna-
ní uveďte naše údaje ako príjemcu 
vašich 1,5 %. Výška 1,5 percenta musí 
byť  minimálne 8 eur.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
Petra Lacková



Antire  exná úprava Blue Care CarboPURIT® zvyšuje 
ochrannú, funk nú a estetickú hodnotu skiel tým, že eliminuje 
nebezpe né modré svetlo a rušivé odlesky a umož uje 
ich jednoduché istenie.

žijeme optikou...www.sagitta.sk
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce 

RADOST 
I FRUSTRACE 
Z VIDĚNÍ
 2. část
Při sledování filmu promíta-

ného ve 3D mohou někteří 
návštěvníci kina zaznamenat 
problémy se zrakem. Kromě ne-
zapomenutelného zážitku z troj-
rozměrného filmu tak může 
návštěvník odcházet z kina také 
s bolestí hlavy, dvojitým nebo 
neostrým viděním nebo dokon-
ce i se závratěmi a nevolností. 
Problémy se překvapivě objevují 
častěji u mladších lidí ve věku 
24–34 let.

Vizuální vnímání 
3D obrazu 

Při sledování 3D filmů mohou na-
stat dva zrakové problémy způsobené 
„nepřirozeně“ vysokou ostrostí obrazu.

Směr akomodace 

V rámci normálního prostoro-
vého vidění zobrazují oči na sítnici 
ostře jen tu rovinu, která je fixována. 
Předměty, nacházející se před nebo 
za bodem fixace, jsou tím méně os-
tré, čím větší je jejich vzdálenost od 
tohoto bodu a čím větší je zornice 
(obr. 1 nahoře). 

Př i  přirozeném vidění využívá 
zrakový systém neostrost obrazu 
k tomu, aby rozpoznal, kterým smě-
rem musí při změně fixace akomodo-
vat. V případě sledování 3D televizoru 
oko nedokáže tuto schopnost využít. 

Naopak, pokud by se oko nasta-
vilo na bližší – zdánlivě správnou – 
vzdálenost, obraz se rozostří, protože 
jeho ostrost je vždy vázána na rovinu 
obrazovky televizoru.

Zdvojený obraz v důsledku 
příliš velké disparace

Náš zrakový systém dokáže spojit 
dva stereoskopické dílčí obrazy do 
prostorového zrakového vjemu pouze 
tehdy, když disparace není větší než 
Panumova oblast. Pokud disparace 
mezi oběma dílčími obrazy přesáhne 
tuto mez, vidíme dvojitě.

U hraných a animovaných filmů 
se ostrost obrazu liší od normálního 
vidění. Tvůrci se často snaží zobrazit 
ostře celou hloubku obrazu, a to proto, 
že režisér neví, kam divák upře svůj 
pohled. To znamená, že se v hraných 
filmech často objevuje vyšší hloubka 
ostrosti než v rámci přirozeného lidské-
ho vidění (obr. 1 dole). Ještě extrém-
nější je hloubka ostrosti ve filmech 
animovaných. V tomto případě není 
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žádné umění zobrazit postavy ostře, 
protože je ostré vytváří počítač. Do 
animovaného filmu je naopak obtížné 
zapracovat neostrost obrazu, která 
odpovídá přirozenému vidění. Z opto-
metrického hlediska bychom se mohli 
mylně domnívat, že ostrost všech 
součástí obrazu ve filmu představuje 
velkou výhodu. Divák tak má teoreticky 
možnost svobodné volby a může se 
soustředit na kteroukoli část obrazu. 
Z hlediska fyziologie smyslů ovšem 
nastává problém. Velikost Panumovy 
oblasti totiž závisí na ostrosti obrazu. 

To je zřetelně vidět při pohledu 
na obr. 2, který zobrazuje výsledky 
vědeckého výzkumu Schora a kol. 
Schor ve svých pokusech použi l 
pruhy s různou šířkou a ostrostí hran. 
Při prvním experimentu ukazoval 
účastníkům výzkumu vertikální pruh 
v prostoru, ohraničený ostrými hrana-
mi. Ve druhém pokusu použil neostrý 
pruh s postupným rozdělením podle 
světlosti. Šířka pruhu se mohla lišit od 
2,7 do 350 úhlových minut.

Cílem měření bylo zjistit, do jaké-
ho maximálního rozmezí disparace 
byl ještě člověk schopen prostorově 
vidět pruhy, které se vznášely před 
monitorem, a od kterého okamžiku se 
již objevoval zdvojený obraz.

Během měření vyšlo najevo, že 
velikost Panumovy oblasti velmi silně 
závisí na ostrosti obrazu. Zelené troj-
úhelníky na obr. 2 představují velikost 
Panumovy oblasti u ostrohranných 
pruhů. Červené kroužky zobrazují její 
velikost u neostrých předmětů. Až 
do šířky pruhu 22 úhlových minut 
probíhají obě křivky hodně podobně. 

V případě velmi širokých pruhů se však 
průběh křivky výrazně liší. U ostře zob-
razených pruhů o šířce 350 úhlových 
minut se již při disparaci 20 úhlových 
minut objevuje diplopie. Naproti tomu 
neostré pruhy mohou být bez zdvoje-
ného obrazu prostorově pozorovány 
až do desetinásobné velikosti dispa-
race 200 úhlových sekund.

Z toho vyplývá mimo jiné to, že 
zdvojený obraz se objeví mnohem 
snáze, když se prostorové objekty na 
sítnici zobrazují ostře. Pouze v případě 
předmětů, které leží více vpředu nebo 
více vzadu a mají neostré obrysy, do-
káže zrakový systém udržet prostorové 
vidění i při velké prostorové disparaci.

Proto se tvůrci moderních 3D 
animovaných filmů pokoušejí pomocí 
počítače uměle rozostřit vše, co se 
nachází před nejdůležitější postavou 
nebo za ní. Jedině tehdy je možné do-
sáhnout alespoň přibližně přirozeného 
zobrazení.

Shibata a kol. popsali tzv. procentu-
ální pravidlo pro 3D filmy, které udává, 
že zkřížená disparace (pozorovaný 
objekt je umístěn před obrazovkou) by 
neměla být větší než dvě až tři procen-
ta šířky obrazovky. Nezkřížená dispara-
ce by naproti tomu měla mít velikost 
maximálně jednoho až dvou procent 
šířky obrazovky. Toto pravidlo by mělo 
být dodržováno u objektů, které divák 
během filmu aktivně pozoruje. 

Rychlé střihy ztěžují 
prostorové vidění  

Umístíme-li na hlavu vyšetřované 
osoby elektrody a změříme-li vizuální 
evokované potenciály (VEP), zjistíme, 
že prostorové vidění probíhá mnohem 
pomaleji než normální vizuální vní-
mání. Zatímco monokulárně viditelný 
podnět vyvolaný střídáním vzorů je 
v oblasti 17 prokazatelný již po zhruba 
100 milisekundách, vyvolání odpovědi 
mozku na prostorový vzor trvá pod-
statně déle.

Někteř í  l idé potřebují  dokon-
ce několik sekund, než rozpoznají 
prostorový objekt v Random Dot 
stereotestu. Zrakový systém zjevně 
potřebuje hodně času na dokončení 

„matematické analýzy“ prostorových 
obrazů v mozku. V našem přirozeném 
prostředí to nepředstavuje problém, 
protože když člověk nejprve rozpozná 
trojrozměrnost okolí, může si být jistý, 
že se prostorové rozmístění okolních 
objektů bude měnit jen pomalu. Ve 3D 
filmech je tomu ovšem jinak.

Zejména akční filmy jsou cha-
rakteristické prudkými změnami ob-
razových sekvencí. Při sledování 2D 
filmů dokáže zrakový systém dění bez 
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obr. 1  Nahoře: Když lidské oko zaostří na 
dámu na šachovnici, je rovina, ve 
které dáma stojí, zřetelná. Ostatní 
figurky jsou neostré. Dole: V hra-
ných filmech a obzvláště ve filmech 
animovaných se často pracuje 
s vyšší hloubkou ostrosti. Ostrá je 
jak dáma, tak ostatní figurky.

obr. 2  Rádius Panumovy oblasti podle 
Schora a Tylera. Dvě osy x udávají 
šířku testovacího objektu. Zelené 
trojúhelníky = ostré pruhy. Červené 
kroužky = neostré pruhy. U širokých 
neostrých pruhů je Panumova 
oblast 10krát větší než u pruhů 
ostrých.

Panumova oblast 

Podle normy DIN 5340-311 označuje 
Panumova oblast bezprostřední okolí 
každého korespondujícího místa na 
sítnici v oku, v němž je i přes disparátní 
zobrazení možná senzorická fúze. Spo-
jení Panumova oblast (DIN 5340-312) 
označuje příslušné množství všech 
cílových bodů ve vnějším prostoru. 
Představuje tedy tu část prostoru, která 
je i přes disparátní zobrazení viděna 
normálně binokulárně.
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problémů sledovat. Když se ovšem ve 
filmových scénách ve 3D se svižným 
střihem neustále střídají vzdálenosti 
v prostoru, nemá mozek dostatek času 
na to, aby disparátní prostorové infor-
mace zpracoval, a dostává se na hranici 
svého zatížení. Následkem mohou být 
bolesti hlavy.

Tento problém ovšem vůbec nemusí 
vzniknout, pokud režisér každou jednot-
livou scénu sestaví tak, aby oči nebyly 
přetěžovány. Gieselmann hovoří o tom, 
že „James Cameron v první půlhodině 
filmu Avatar záměrně neuvádí akční scé-
ny, aby si oči diváků mohly zvyknout na 
nepřirozený 3D zrakový vjem.“ Ne všichni 
režiséři mají ovšem s divákem takový 
soucit. Často bývají použity obzvláště 
extrémní 3D šokující záběry, které slouží 
jako stylistický prostředek.

Ještě problematičtější jsou filmy, 
které byly do 3D formátu převedeny 
až následně, protože při natáčení tako-
výchto snímků samozřejmě nebyl brán 
žádný ohled na specifické problémy 
binokulárního vidění.

Existuje optimální vzdálenost 
pro sledování televizoru? 

Se zavedením HDTV televizorů ob-
razová kvalita enormně vzrostla. Člověk 
si již s velkoformátovou televizí může 
doma v obývacím pokoji vytvořit pod-

mínky skoro jako v kině. V otázce ideální 
vzdálenosti pro sledování 3D televizorů 
ovšem odborníci nejsou jednotní, ba 
právě naopak – ve skutečnosti vládne 
totální zmatek. Existuje řada doporuče-
ní, která jsou však zčásti v podstatném 
rozporu.

Ve vědeckých pracích nebo na in-
ternetu lze nalézt různé návrhy, v nichž 
se řeší nejlepší vzdálenost pro sledování 
televize jako funkce úhlopříčky obrazov-
ky televizoru. 

Jednotliví autoři se ovšem neshodují. 
Firma THX, která proslula svými průkop-
nickými vynálezy v oblasti ozvučení, 
například udává, že se promítací plátno 
musí i z posledního místa sledovat pod 
úhlem minimálně 36°. Optimální úhel je 
podle THX 40°. Tento návrh je založen na 
představě, že by se divák měl co nejvíce 
„ponořit“ do vizuální krajiny v kině. 

Na základě této filozofie firma THX 
doporučuje, aby se člověk posadil co nej-
blíže před televizor. Podle názoru firmy 
THX je optimální vzdálenost 1,2násobek 
úhlopříčky obrazovky. Ještě kratší vzdá-
lenost doporučuje americká webová 
stránka Best 3D reviews. Zastává názor, 
že před obrazovku o velikosti 165 cm 
by se divák měl posadit ve vzdálenosti 
104 cm. Potom sleduje televizor pod 
úhlem 77°.

Ardito a Lund vědecky zkoumali 
sledovací vzdálenost upřednostňovanou 

u 2D televizorů. Během těchto pokusů 
se jako příjemná jevila podstatně větší 
vzdálenost. Přepočítáme-li originální 
údaje na úhlopříčku obrazovky 16:9, 
zjistíme následující skutečnost. U malých 
monitorů bylo sledování zvláště příjem-
né, když byl monitor umístěn ve zhruba 
čtyřnásobné vzdálenosti oproti délce 
úhlopříčky obrazovky. U větších obrazo-
vek byl nejlepší vzdáleností dvojnásobek 
úhlopříčky obrazovky.

Firma Toshiba doporučuje vzdálenost 
mezi 1,5 až pětinásobkem úhlopříčky 
obrazovky. Conner z webové stránky 
3D-TV buying guide hovoří o vzdálenosti 
mezi dvojnásobkem až trojnásobkem 
úhlopříčky obrazovky.

Z této spletité džungle doporučení 
je zřejmé, že existují zcela protichůdné 
názory. „Kinonadšenci“ chtějí napodobit 
úchvatný zážitek z kinosálu s velkým 
plátnem a doporučují spíše krátké 
vzdálenosti od obrazovky. Podle vědec-
kých výzkumů ovšem přinesly vizuálně 
příjemný zážitek spíše vzdálenosti větší.

Správná pozorovací 
vzdálenost z hlediska 
smyslové fyziologie 

V diskuzi o nejlepším odstupu od 
obrazovky je zcela opomíjena otázka, 
pro jakou pozorovací vzdálenost byl 
3D film vlastně vyroben. Správnou 
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prostorovou hloubku, která přesně 
zobrazuje trojrozměrné proporce 
reálného světa, totiž vidí jen divák, 
který sedí ve správné vzdálenosti od 
obrazovky. Sledujeme-li film z větší 
nebo menší vzdálenosti, jeví se nám 
prostorový efekt buď jako přehnaně 
výrazný, nebo naopak v menší míře, 
než bylo plánováno. Určitou roli hraje 
samozřejmě také ještě vzdálenost očí 
diváka.

Důsledky nesprávné vzdálenosti 
při sledování televize názorně zobrazu-
je obr. 3 na příkladu basketbalisty, který 
hází míč směrem k divákovi. Horní 
obrázek ukazuje prostorový vjem v pří-
padě, že pozorovatel sedí ve správné 
vzdálenosti od televizoru. Basketbalista 
se ve 3D vznáší před televizorem. Jeho 
proporce jsou správné.

Spodní obrázek znázorňuje pro-
storový vjem v případě, že divák sedí 
ve dvojnásobně větší vzdálenosti 
od televizoru. V důsledku nesprávné 
pozorovací vzdálenosti se prostorové 
proporce zkreslují. Levá paže se nyní jeví 
přesně dvakrát delší, než ve skutečnosti 
je, a divákovi se zdá být nepřirozeně 
hubená. Míč se zkřivil do elipsy, obě 
poloosy jsou v poměru dvě ku jedné.

Zvláštní problémy 
u 3D počítačových her  

Všechny výše zmíněné problémy 
mohou být obzvlášť intenzivní při 
hraní 3D počítačových her. Na rozdíl 
od 3D filmů nemají 3D hry žádného 
režiséra, který by scénář realizoval způ-
sobem ohleduplným vůči zrakovému 
systému. Hráč u počítače může sám 
rozhodnout, jak se ve svém herním 
prostředí bude pohybovat. Ve hře se 
mohou náhle objevovat velmi blízké 
objekty, které mají příliš velkou dispa-
raci. Senzorická fúze potom již není 
možná a dochází k diplopii. Situaci 
zhoršuje i fakt, že hráči počítačových 
her často sedí před monitorem o mno-
ho déle, než běžně trvá film v kině.

V této oblasti je ovšem vývoj te-
prve v plenkách. Gieselmann uvádí, 
že „firma Sony chce v budoucích ste-
reoskopických hrách pro PlayStation 3 
sestavit scény tak, aby hráče nepřetě-

žovaly“. Postavy v počítačových hrách 
by obecně neměly být umísťovány 
příliš daleko před nebo za rovinou 
obrazovky. Navíc by mělo být možné 
přizpůsobit si intenzitu 3D efektu in-
dividuálně v nastavení grafické karty.

Shrnutí a doporučení  

Prostorové vidění v kinosále nebo 
doma je novou fascinující zrakovou 
zkušeností, jejíž půvab si nikdo nemůže 
odepřít.

Prostřednictvím brýlí s polarizač-
ním filtrem nebo technologie závěrko-
vých brýlí je dnes možné bezchybně 
reprodukovat barvy. Nevýhodou je 
malá světelná propustnost 3D brýlí. 
Proto je 3D obraz v kině často tmavší 
než normální hraný film.

Přibližně čtyři procenta populace 
nedokáží vidět prostorově. Tito lidé 
si mohou peníze za drahé vstupenky 
na 3D filmy ušetřit. Při sledování 3D 
filmů mohou nastat různé zrakové 
obtíže, jako jsou například namáhavé 

nebo neostré vidění, únava očí, bolesti 
hlavy, zdvojený obraz, závrať, zřídka 
i nevolnost. Tyto problémy vznikají 
v důsledku nedokonalosti technologie 
a principiálních konfliktů vizuálního 
vnímání. Zrakový systém se pokouší 
konflikty zmírnit, ovšem daří se mu to 
pouze v nedostatečné míře. Tyto po-
tíže nepostihují všechny osoby stejně, 
protože zatížitelnost binokulárního 
vidění se u jednotlivých jedinců velmi 
různí (Rassow a Wesemann).

Trvalé poškození zraku v důsledku 
sledování 3D filmů se podle dostup-
ných informací očekávat nedá. Obtíže 
většinou brzy odeznějí.

Snímková frekvence televizních 
závěrkových brýlí 120 Hz (60 snímků za 
sekundu na oko), jež je v dnešní době 
rozšířená, je pokládána za příliš nízkou, 
která může u osob citlivých na kmitání 
vyvolat zdravotní potíže.

Ještě problematičtější jsou efekty 
blikání, které se mohou objevit na zá-

kladě interakce mezi frekvencí závěrko-
vých brýlí a světlem ze zářivek. To může 
mít za následek bolesti hlavy a očí, 
narušení fúze nebo vnímání prostoru. 
Tyto problémy mohou přetrvávat ještě 
několik hodin po skončení 3D filmu. 
Proto by místnost s domácím kinem 
měla být osvětlena žárovkami nebo 
halogenovými svítidly.

Citliví lidé, kteří mají sklon k mig-
rénám nebo nesnesou mihotající se 
světlo, by měli upřednostnit televizory 
s polarizačním filtrem. Tato technologie 
nezpůsobuje neustálé zapínání a vypí-
nání obrazu. Obraz je klidný a zrakové 
centrum mozku není namáháno.

obr. 3  Dopady nesprávné pozorovací 
vzdálenosti na prostorový vjem. Na-
hoře: Prostorově správné zobrazení 
při správné pozorovací vzdálenosti. 
Dole: Prostorově zkreslené zobra-
zení při dvojnásobné pozorovací 
vzdálenosti.

Trvalé poškození zraku 
v důsledku sledování 3D filmů 
se podle dostupných informací 
očekávat nedá. Obtíže většinou 

brzy odeznějí.
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Cirkulárně polarizované brýle jsou lepší než brýle s po-
larizací lineární, protože dělení obrazu funguje dobře i při 
náklonu hlavy na stranu.

Na rozdíl od techniky závěrkových brýlí je u systémů 
s polarizačními filtry třeba dbát na to, aby se oči nacházely 
ve správné výšce vzhledem ke středu obrazovky.

Ze všech vjemových konfliktů při sledování 3D filmů je 
nejlépe prozkoumán konflikt mezi akomodací a vergencí. 
Je způsoben tím, že vzdálenost, na kterou mají oči konver-
govat, není shodná se vzdáleností, na kterou oči musejí 
zaostřit. Starší osoby, jejichž oči v důsledku stařecké vetcho-
zrakosti již nedokáží správně zaostřit, se s tímto problémem 
vypořádávají lépe než mladší lidé.

Lidé, kteří sledování 3D televize vnímají jako namáhavé, 
by se měli zkusit posadit dále od obrazovky. To zmenší zorný 
úhel, pod kterým se jeví disparace na obrazovce, a zrakový 
systém není tolik namáhán.

Je zřejmé, že filmové společnosti budou v následujících 
letech při tvorbě 3D filmů zase o něco moudřejší. Pomocí 
vhodných opatření je možné film již během produkce 
sestavit tak, aby se snížil počet očekávatelných zrakových 
obtíží. Například víme, že důležité objekty v obraze by 
se měly nacházet co možná nejblíže plátnu, popř. rovině 
obrazovky. Méně podstatné objekty mohou být umístěny 
dále před nebo za obrazovkou.

Také během střihu mezi jednotlivými obrazovými sek-
vencemi je třeba brát ohled na to, že oči nejsou zvyklé na 
příliš rychlé změny prostorové hloubky. Hlavní postava by 
měla během změny perspektivy zůstat pokud možno ve 
stejné rovině.

A konečně režisér musí již během výroby 3D filmu 
dbát na to, aby fixace pozdějšího diváka byla co nejlépe 
směřována. Toho se dá dosáhnout například tak, že hlavní 
postava je v příslušné scéně nasvícena jako světlejší než 
méně důležité vedlejší postavy. Novinkou je také to, že 
objekty v animovaných filmech, které jsou umístěny daleko 
před nebo za obrazovkou, se záměrně rozostřují, aby se 
zamezilo snadnému vzniku zdvojeného obrazu.

Největší problémy se aktuálně dají očekávat u trojroz-
měrných počítačových her. Ovšem i autoři her se postupně 
poučí a budou se pokoušet optimalizovat software tak, aby 
zrakové potíže byly do budoucna co nejvíce minimalizovány.

Teprve čas ukáže, jestli bude mít poprask okolo 3D tech-
nologií dlouhého trvání. Někteří filmoví kritici a tvůrci filmů 
dodnes nejsou přesvědčeni o tom, že disparátní prostorové 
vidění opravdu přidává filmům podstatnou novou hodnotu. 
Může se tak stát, že v budoucnosti bude 3D technologie 
používána primárně v akčních a hororových filmech, kde 
záleží na vizuálně šokujícím efektu obrazu, a seriózní snímky 
budou nadále natáčeny dvojrozměrně.

Diagnostika 3D a poradenství ze strany 
očních optiků  

Lidský mozek se prostorovému vidění dokáže naučit 
jen v plastické fázi vývoje zraku. Proto bychom se u malých 
dětí měli za pomoci očního optika snažit odhalit poruchy 
zrakového vývoje co možná nejdříve. Oční optik může na-
příklad rodiče nasměrovat k tomu, aby své malé dítě nechali 
co nejdříve vyšetřit v ordinaci očního lékaře s ortoptickým 
oddělením. To je obzvláště důležité, pokud se u jednoho 
nebo obou rodičů vyskytuje porucha binokulárního vidění.

Dospělým zákazníkům by měl oční optik s ohledem na 
3D vidění poskytnout kvalifikované poradenství. V rámci 
anamnézy by se mělo hovořit i o tématu bolestí hlavy, popř. 
migrén vyvolaných mihotavými světelnými podněty. Pro 3D 
televizi je toto ještě podstatnější než u 3D kina, protože obraz 
televizoru je světlejší než plátno v kinosále. Navíc by se měla 
změřit individuální kvalita prostorového vidění. K tomu musí 
být stanoven rozsah prostorového vidění prostřednictvím 
odstupňovaného stereotestu (např. Randot test, TNO test 
nebo Titmusův test). Langův test není vhodný. Nakonec by 
měla být otestována také binokulární souhra očí.

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura: 

Wesemann, W.: Sehlust und Sehfrust – Sehprobleme bei 3D-Kino und Fernsehen, 

Teil 2. DOZ 03/2013, str. 56–60.

Grafické podklady: DOZ 03/2013, www.dollarphotoclub.com
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Andrea Jeřábková

KOMPENZAČNÍ 
POSTAVENÍ 
HLAVY 
Kompenzační  postavení 

hlavy je jeden z   dů leži-
tých faktorů, který nás může 
upozornit na oční vadu. Pří-
tomnost kompenzačního po-
stavení hlavy u pacienta nám 
může napovědět, o jakou oční 
vadu se jedná. Lze tedy říci, že 
pokud správně analyzujeme 
postavení hlavy, můžeme po-
pis kompenzačního postavení 
hlavy zařadit mezi diagnos-
tická vyšetření v   ortoptice. 
Nenacházíme-li  u   pacienta 
kompenzační postavení hlavy, 
neznamená to bohužel ještě, 
že nemusí být přítomna oční 
vada (např. porucha extraoku-
lárních svalů).

Příčiny vzniku 
kompenzačního 
postavení hlavy   

Kompenzační postavení hlavy může 
mít několik různých příčin. Níže uvádíme 
nejčastější vady nebo situace, které 
pacient kompenzuje postavením hlavy. 

Diplopie a snaha o udržení jednodu-
chého binokulárního vidění 
Tato příčina bývá nejčastější. Pacient 
má diplopii a pomocí kompenzačního 
postavení hlavy se snaží diplopii vyrušit 
a zároveň tak udržet jednoduché bino-
kulární vidění. Pokud má pacient stálou 
diplopii, kterou nemůže žádným způso-
bem vyrušit, a nemá binokulární vidění 
v žádném pohledovém směru, udržuje 

kompenzační postavení hlavy tak, aby 
vzdálenost diplopických obrazů byla 
největší a diplopie byla tedy pro pacienta 
alespoň trochu přijatelnější.

Zlepšení zrakové ostrosti 
Například pacient, který má podkori-
govanou myopii, vidí lépe, pokud má 
hlavu otočenou v opačném směru než 
oči (dívá se periferií brýlových čoček). Při 
špatně zabroušené nebo změřené ose 
cylindru natáčí pacient hlavu ve směru 
správné osy astigmatizmu.

Nystagmus 
Při nystagmu (porucha oční motility – 
mimovolní rytmické pohyby očí) může 
pacient natáčet hlavu proti směru 
menších kmitů (oči se dívají na stranu 
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menších kmitů). Kompenzační postavení 
hlavy může při nystagmu opět zlepšovat 
zrakovou ostrost.

Hemianopsie 
Pacient, který trpí homonymní hemiano-
psií (výpadkem zrakového pole), může 
natáčet hlavu ke straně hemianopsie.

Ptóza 
Kompenzační postavení hlavy se ob-
jevuje také při oboustranné ptóze 
(poklesu očního víčka), méně častěji při 
jednostranné ptóze. Pokud je ptóza větší, 
pacient si zaklání hlavu dozadu.

Strabizmus  
Pacient záměrně  naklání hlavu do tako-
vého postavení, ve kterém je strabizmus 
méně viditelný (činí tak z kosmetických 
důvodů).

Preference vedoucího oka

Nedoslýchavost

Základní složky 
kompenzačního 
postavení hlavy  

Kompenzační postavení hlavy se 
skládá ze tří základních složek – posta-
vení brady, obličeje a hlavy. 

Pohyb brady 
Brada bývá posunuta ve směru maximál-
ní akce postiženého svalu, naopak oči 
jsou natočeny proti směru akce posti-
ženého svalu. Při obrně musculus rectus 
superior a musculus obliquus inferior je 
brada zvednutá, při obrně musculus re-
ctus inferior a musculus obliquus superior 
je brada naopak skloněná.

Natočení obličeje 
Oči jsou otočeny proti směru maxi-
mální akce postiženého svalu (tam je 
diplopie nejmenší) a obličej je tedy 
natočen ve směru maximální akce 
postiženého svalu. 

Při obrně musculus rectus externus dx. 
a musculus rectus internus sin. je obličej 
natočen doprava. Při obrně horizontál-
ních svalů musculus rectus externus sin. 

a musculus rectus internus dx. je obličej 
natočen doleva. 

Při obrně vertikálních svalů musculus 
rectus superior a musculus rectus inferior 
dx., musculus obliquus inferior a musculus 
obliquus superior sin. je obličej natočen 
doprava. 

Při obrně musculus rectus superior 
a musculus rectus inferior sin., musculus 
obliquus inferior a musculus obliquus 
superior dx. je obličej natočen doleva.

Sklon hlavy 
Sklon hlavy upravuje vertikální a šikmou 
diplopii. Slouží k vyrovnání vertikální 
disparace – snižuje obraz na straně, ke 
které je hlava nakloněna. Sklon hlavy 
je ke straně hypotropického oka, jehož 
obraz je výše. 

Dále slouží k vyrovnání torze – sklon 
hlavy má vždycky stejný směr při úpravě 
vertikály nebo torze. Lze zde použít 
znalost, že hyperfunkční šikmý sval má 
přednost před hyperfunkčním přímým 

svalem. Sklon hlavy je mnohem více 
výraznější při obrnách šikmých svalů. 
U obrn vertikálních přímých svalů bývá 
sklon hlavy často necharakteristický 
a měnlivý. 

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO
Ortoptická ambulance, Brno
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně 
andrea.jerabkova@email.cz
Grafické podklady: archiv redakce

Literatura:

Divišová, G.: Strabismus. Praha: Avicenum, 1979, str. 

2469. ISBN 08-010-79.

Možné pohyby očí při nystagmu. Kompenzační postavení hlavy při nystagmu zlepšuje 
zrakovou ostrost.
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OPTOMETRIE   autorka: Mgr. Barbara Havelková 

REFRAKČNÍ 
STAV OKA 
ve vztahu k očním 
a celkovým chorobám
Vidění je velmi složitý fyzio-

logický děj. Oko je nejčas-
těji srovnáváno s fotografickým 
aparátem. Oko ovšem není 
dokonalý přístroj, ale živý, veli-
ce jemný organizmus. Kvalita 
obrazu závisí na průhlednosti 
optických prostředí a na správ-
ném poměru úhrnné lomivosti 
rohovky, komorové vody, čočky 
a  sklivce k  délce oka. Tento 
poměr nazýváme refrakcí oka. 

Za ideální stav se považuje takový, 
kdy se rovnoběžné paprsky spojují na 
sítnici. Člověk vidí pozorované před-
měty ostře. Tento fyziologický stav na-
zýváme emetropií. Všechny úchylky od 
tohoto stavu, jež vznikají nepoměrem 
lomivosti optických prostředí a délky 
bulbu, nazýváme ametropie – refrakč-

ní vady. Patří mezi ně hypermetropie 
(dalekozrakost), myopie (krátkozrakost) 
a astigmatizmy (cylindrické oční vady). 
Obraz pozorovaného předmětu, který 
je v nekonečnu, vzniká mimo sítnici. 
Čím více je obraz vzdálen od sítnice, 
tím méně je ostrý.

Oční nebo celkové choroby, úrazy 
nebo poruchy metabolizmu mohou 
způsobit změnu refrakce oka, a to buď 
ve smyslu hypermetropie, myopie či 
astigmatizmu. Nejčastější je změna 
ve smyslu myopie. Od fyziologických 
změn se tyto patologické dají odlišit 
svým rychlým a náhlým nástupem. 
Fyziologické změny probíhají většinou 
pomalu a postupně. U chorobných 
změn refrakce může někdy vidění upra-
vit správná korekce, patologické příčiny 
změny refrakce však v oku zůstanou. 
Některé patologické změny refrakce 

oka se ovšem vykorigovat vůbec nedají, 
a to v těch případech, kdy je porušena 
funkce sítnice.

Oční a celková onemocnění, navo-
zující změnu refrakce, působí na refrakci 
oka různými mechanizmy. Nejčastější 
příčinou patologické změny refrakce 
je měnící se lomivost čočky. Nepřímou 
změnu lomivosti čočky obstarává řasna-
té tělísko (spazmus, paralýza). Přímá 
změna lomivosti čočky může vzniknout 
v důsledku změny struktury čočky, její 
změněnou propustností, změnou inde-
xu lomu nebo osmotickými změnami. 
Čočka může měnit refrakci oka i změ-
nou své polohy. Změnu refrakce působí 
i patologické změny zakřivení a kolísání 
tloušťky rohovky a změny hloubky 
přední komory. Další, vzácnější příčinou 
změny refrakce je změna  předozadní 
délky oka mechanickými silami.
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Oční a celkové choroby 
způsobující hypermetropii  

Nejběžnější a nejčastější příčinou 
hypermetropie je afakie, která nastává 
po vyjmutí zkalené oční čočky, nebo tak 
můžeme nazvat i situaci, kdy je čočka lu-
xována mimo optickou osu. Rovnoběžné 
paprsky afakického oka s normální axiální 
délkou (tj. asi 24 mm) se protínají za okem 
(zhruba 31 mm od rohovky). Oko vyjmu-
tím čočky přijde o 20,0 D ze své celkové lo-
mivosti a lomivý aparát se tak skládá už jen 
z jednoho refrakčního rozhraní – vzduch/
rohovka. Lomivost čočky v afakickém oku 
může nahradit brýlová čočka s hodnotou 
+10,0 D.

Hypermetropii může způsobit i sní-
žená lámavost čočky při zákalech kortexu 
čočky u začínající senilní katarakty. Kortikál-
ní katarakta vyvolává pocit rozostřeného, 
oslňujícího vidění při pohledu na světelné 
zdroje. Typický je biomikroskopický nález 
vakuol a klínovitých zakalení v kortikální 
vrstvě s bází v periferii čočky.

Prosáknutí sítnice v místě nejostřej-
šího vidění při retinitis centralis seroza 
způsobuje nadzvednutí sítnice a posun 
refrakce k hypermetropii. Změna délky 
oka o 1 mm má za následek změnu 
refrakce o 3 D. Odchlípení sítnice, které 
způsobuje hypermetropizaci, může být 
primární, rhegmatogenní (idiopatické) 
nebo sekundární, u něhož je odchlípení 
způsobeno jiným očním onemocněním, 
například tumorem.

Ke zkrácení předozadní osy oka a tím 
k hypermetropizaci může dojít v důsledku 
tlaku na bulbus, který může být způsoben 
orbitálním tumorem. Hypermetropie 
navozená zkrácením axiální délky oka je 
ovšem vzácná.

Chronický prostý glaukom může být 
spojen s časnou ztrátou akomodační 
schopnosti. Akutní vzestup nitroočního 
tlaku jakékoli příčiny bývá spojen se ztrátou 
akomodační schopnosti a tím také s posu-
nem refrakce k dalekozrakosti.

Traumatické změny polohy čočky 
směrem dozadu vedou též k hyperme-
tropizaci.

Poúrazová cykloplegie je stav podob-
ný iridoplegii, přechodnou ztrátu akomo-
dace však prokážeme pouze u mladších 
jedinců. Nejvíce se projeví a vadí u počí-

nající presbyopie a nedokorigované hy-
permetropie, kdy refrakční vadu ještě více 
zhoršuje. Cykloplegii lze řešit dočasným 
či trvalým zvýšením hypermetropické 
korekce.

Z celkových onemocnění, která ovliv-
ňují refrakci, je nejznámější diabetes 
mellitus (cukrovka). Postihuje 3–4 % po-
pulace a jeho hlavním očním projevem 
je myopizace. Při poklesu hladiny cukru 
v krvi, např. po velké dávce inzulinu, však 
může dojít k hypermetropizaci až 5,0 D. 
Podstatou je osmoticky podmíněná změ-
na hydratace jednotlivých vrstev čočky, 
což vede ke změně indexů lomu očních 
prostředí, zejména při výkyvech hladiny 
krevního cukru, chloridu sodného a vody. 
Přechodné poruchy refrakce se vyskytují 
u 6 % diabetiků a akomodační anomálie 

u 20 % diabetiků. Klinické studie mimo 
jiné prokázaly, že u diabetiků existuje 
2–4krát vyšší riziko vzniku katarakty než 
u nediabetiků.

Oční a celkové choroby 
způsobující myopii  

S myopizací jako reakcí organizmu na 
oční nebo celkovou chorobu se setkává-
me častěji než s hypermetropizací.   

Posun v refrakci k myopii se často 
objevuje u pacientů se začínajícím še-
dým zákalem čočky. Pro počínající senilní 
kataraktu jsou typické hlavně chemické 
změny čočkových proteinů s tvorbou pig-
mentace, nižší koncentrace draslíku, vyšší 
koncentrace sodíku a vápníku a zvýšená 

Katarakta je ztráta průhlednosti oční čočky.

průzračná čočka katarakta

zornice

normální oko oko postižené retinopatií

únik tekutiny do sítnice

Diabetická retinopatie je onemocnění oční sítnice u diabetu mellitu.
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hydratace čočky. Zvyšuje se hmotnost 
čočky a její předozadní rozměr, což je právě 
příčinou myopizace.

S myopizací se setkáváme u zánětů 
duhovky, víček, spojivky, rohovky, bělimy, 
cévnatky, sítnice a u orbitálních zánětů. 
Vedle otoků řasnatého tělíska, které pro-
vázejí záněty očních tkání, se na myopizaci 
nejspíš podílí i podráždění vegetativního 
nervového systému.

Myopizace vzniká i postižením skléry 
při tuberkulóze, malárii, patologické obe-
zitě a některých hypofyzárních poruchách.

Význačným příznakem infantilního 
glaukomu je značné zvětšení bulbu, tzv. 
hydroftalmus. Vyšší nitrooční tlak roztla-
čuje u infantilního glaukomu poddajné 
a pružné stěny bulbu a celé oko se zvětšuje 
(s výjimkou čočky). Zvětšením celého bul-
bu vzniká myopická refrakce a oční pozadí 
po roztažení nitroočních tkání také značně 
připomíná pozadí u těžké myopie.

Posun k myopii může nastat u uveitid, 
kdy se v přední komoře oční nahromadí 
hnis a vytvoří tzv. hypopyon. Myopizace 
je způsobena větší lomivostí paprsků 
přes zkalenou komorovou vodu (u tzv. 
tyndalizace). Tato situace je však spíše 
hypotetická.

Změnu refrakce směrem k myopii 
způsobují i patologické změny zakřivení 
rohovky, jako např. keratokonus. Keratoko-
nus je většinou oboustranné onemocnění, 
které je charakterizované vyklenováním 
a současným protenčováním rohovky, 
většinou temporálně nebo nazálně dole. 
Rozvoj keratokonu vede k myopizaci oka 
a později k nepravidelnému astigmatizmu.

U keratitid může dojít k sekundární 
infekci. Rychle se začíná rozpadat paren-
chym rohovky, vyklenuje se Descemetova 
membrána (descemetokéla), která později 
povolí nitroočnímu tlaku i procesu samot-

nému a perforuje. Vyklenující se rohovka 
se obvykle hojí jizvou v podobě poloku-
lovitého vyklenutí, tzv. stafylomu rohovky. 
Tato deformace rohovky vede ke zvýšení 
její lomivosti a tedy k myopizaci pacienta.

Myopizace může být navozena i pře-
trháním vláken závěsného aparátu čočky 
(apparatus suspensorius lentis) po úraze. Tím 
dojde k přerušení tahu vláken za čočku. Ta 
se vlastní elasticitou vyklene a tak dojde 
ke zvětšení její lomivosti. Během kontuze 
dochází nejdříve ke kompresi bulbu, tj. ke 
zkrácení předozadního rozměru bulbu. Při 
následné dekompresi „vystřelí“ zadní pól 
oka dozadu a oko se prodlouží a navodí 
krátkodobou myopii. 

Tranzitorní myopie může vzniknout 
i po zhmoždění oka s edémem či spaz-
mem ciliárního svalu, což může být ještě 
znásobeno traumaticky luxovanou čoč-
kou směrem dopředu. Tupé úrazy způso-
bují myopii až 7 D. Tato myopie přetrvává 
týdny i měsíce, ale může být i trvalá.

Myopizaci mohou zapříčinit i kontakt-
ní čočky, zvláště tvrdé, které způsobí edém 
v centrální části rohovky.

Refrakci ovlivňují i metabolické 
a hormonální změny v těle. V období 
menstruace tělo produkuje hormony, 
které vedou k hyperhydrataci těla a tím 
i k edému rohovky, což zvýší její lomivost. 
K hyperhydrataci organizmu může dojít 
i při iontové nerovnováze při poruchách 
metabolizmu. Hydratace rohovky je úzce 
spojena s glykolýzou rohovky a závisí 
na změnách pH. Změny v bobtnání na-
cházíme také při onemocnění předního 
segmentu oka včetně uveitid, iridocykli-
tid, úrazů a operací. Hyperhydratace se 
spíše objevuje u mladších lidí, u nichž mají 
rohovky větší schopnost přijímat vodu, 
než u starších lidí, u kterých je struktura 
rohovky hustší.

Při náhlém vzestupu glukózy v krvi 
u diabetes mellitus dochází i k vzestupu 
obsahu glukózy v čočce. Biochemickým 
zpracováním vzniká sorbitol, který podmi-
ňuje difuzi vody do čočky a její zvýšenou 
hydrataci. Tím mění její index lomu a do-
chází k myopizaci oka až 9 D. Tyto výkyvy 
obsahu cukru v krvi se objevují u neléčené-
ho diabetu a mohou být prvním vodítkem 
k odhalení této nemoci.

Oční a celkové choroby 
způsobující astigmatizmus   

Dislokace čočky po úraze vede neje-
nom ke sférické změně refrakce, ale i k cy-
lindrické. Astigmatizmus nastává, pokud je 
čočka luxována směrem do stran.

Různá perforační poranění a jejich zho-
jení následně vytvářejí těžká pokřivení lá-
mavých ploch a způsobují astigmatizmus.

Tah jizvící se tkáně při zánětech ro-
hovky vede ke vzniku nepravidelného 
astigmatizmu, který se dá brýlemi jen těžko 
korigovat. Pečlivým výběrem korekce lze 
ovšem i zde dosáhnout alespoň určitého 
zlepšení, a to vykorigováním sférické složky 
a částečně pravidelné složky nepravidelné-
ho astigmatizmu. Zlepšení zrakové ostrosti 
však spíše dosáhneme předpisem tvrdé 
kontaktní čočky.

Keratokonus ve svém pokročilejším 
stadiu vede také ke vzniku nepravidelného 
astigmatizmu. Řadí se mezi dystrofická 
onemocnění rohovky. Projevuje se zten-
čeným vrcholem rohovky, vyklenutým 
nejčastěji lehce temporálně nebo nazálně 
dole.

Tumory víček (dermoidy, bazaliomy 
atd.) mohou tlačit na bulbus a způsobit tak 
astigmatizmus deformací rohovky. K tomu 
může dojít i při zánětech víček.

K navození astigmatizmu dochází 
i přes velkou snahu operatérů a vylepšení 
chirurgických postupů a přístrojů také po 
chirurgických očních zákrocích, nejčastěji 
u operací katarakty. Zde závisí vznik astig-
matizmu na velikosti a lokalizaci řezu, na 
stupni poškození očních tkání v oblasti 
rány a na způsobu uzávěru rány (šitá rána 
nebo bez šití – tzv. schodovitý řez – ten je 
možný právě jen u malých řezů, kdy se do 
oka implantuje měkká nitrooční čočka, kte-
rá se dá přeložit nebo svinout). Čím je rána 

Rozdíl mezi myopickým a hypermetropickým okem.

myopické oko normální oko hypermetropické oko
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větší a její uzavření horší, tím větší nastává 
oplošťování horizontálního meridiánu, 
pokud je rána lokalizována u čísla XII. Když 
je naopak sutura příliš utažená, horizon-
tální meridián se více zakřivuje. Tohoto 
astigmatizmu, vznikajícího po operacích 
katarakty, je možné využít k neutralizaci 
astigmatizmu předoperačního, a to správ-
ným umístěním rány. Konečný vzniklý 
astigmatizmus bude záviset na časném 
nebo naopak pozdním vynětí stehů. 
Samozřejmě i keratoplastika bývá častým 
zdrojem velké pooperační refrakční vady, 
a to jak sférické, tak i cylindrické. Astigma-
tizmus je většinou nepravidelný.

Oční a celkové choroby 
způsobující poruchy 
akomodace  

Při poruše akomodace je ovlivněno 
vidění do blízka. Příčinou může být osla-
bení akomodace, například z přetížení očí 
při dlouhém čtení nebo při jemné práci 
do blízka spojené s nedostatečným nebo 
naopak příliš intenzivním osvětlením, ze-
jména pak u nekorigovaných refrakčních 
vad. Obrna akomodace, u níž dochází 
k hypermetropizaci, bývá způsobena po-
škozením akomodačního centra, ciliárního 
tělíska, úrazem (cizí těleso může roztrhat 
závěsný aparát čočky), při zánětu, u po-
ruch inervace, u chronických alkoholiků, 
u diabetu a u vaskulárních lézí.

K poruchám akomodace dochází 
i u sympatické oftalmie. Mezi její přízna-
ky patří spolu s fotofobií a zarudnutím 
původně zdravého oka právě poruchy 
akomodace. Sympatická oftalmie je chro-
nický bilaterální zánět uveálního traktu, ke 
kterému může dojít po perforačním pora-
nění jednoho oka, perforaci rohovkového 
vředu, těžké kontuzi oka nebo vzácně po 
nitroočním chirurgickém zákroku.

Porucha akomodace provází i další 
onemocnění jako záškrt, infekční katar 
horních cest dýchacích, botulizmus či zá-
nět mozku. Objevuje se i u glaukomu, kdy 
dochází k vymizení hladkých svalových 
vláken ciliárního svalu, nebo u počínající 
katarakty.

Při zánětu řasnatého tělíska (tzv. cycli-
tis) udávají pacienti často zřetelnou bolest 
oka nejen při dotyku, ale i při akomodač-

ním úsilí, tedy při kontrakci ciliárního svalu. 
Tyto bolesti jim znemožňují jakoukoli práci 
do blízka, i když vizus není zánětem příliš 
snížen.

Je ovšem nutné zvážit, jakou změnu 
vizu máme považovat za důležitou. Větši-
nou předpokládáme, že při opakovaném 
vyšetření vizu – za nezměněného stavu 
pacienta – by byl výsledek stejný jako při 
prvním měření. Je však otázka, jak dalece 
je tento předpoklad správný. Vždyť mno-
hé biologické fenomény vykazují dosti 
značnou proměnlivost a lze je hodnotit 
jen v určitých mezích přirozené variability. 
V poslední době se v odborné literatuře 
objevují práce, které ukazují, že i vizus 
vykazuje při opakovaných měřeních určité 
kolísání, které omezuje hodnověrnost 
jediného měření. V pokusu byly při určo-
vání vizu použity tři postupy: celořádková, 
prahová a interpolační metoda. Výsledky 
ukazují, že z hlediska jejich variability je 
nejméně vhodný postup, který je u nás 
nejrozšířenější – celořádková metoda. Tato 
metoda je navíc degradována tím, že bývá 
tolerováno i nesprávné určení jednoho až 
dvou znaků optotypu v řádku. Z pokusu 
vyplývá, že za významnou je možné pova-
žovat pouze změnu vizu představující ale-
spoň zdvojení minimálního úhlu rozlišení.

Závěr  

Jak vyplývá z předchozích odstavců, je 
důležité věnovat pozornost i sebemenším 
náhlým změnám refrakce, které by v nás 
měly vzbudit podezření na patologickou 
změnu v oku, jež by mohla později pod-
statně zhoršit vidění pacienta. Odhalení 
takovýchto změn s patologickou příčinou 
při vyšetřování refrakce je především úko-
lem optometristy. Ten by měl důkladně 
znát všechny fyziologické změny refrakce 
v průběhu života, analyzovat stav pacien-
tova zraku, vyloučit fyziologický původ této 
změny a při podezření na patologickou 
příčinu změny refrakce poslat pacienta na 
lékařské vyšetření k oftalmologovi, který 
může zahájit léčbu a předejít tak těžkému 
zhoršení zraku nebo dokonce jeho ztrátě.

Mgr. Barbara Havelková 
optometristka, Oční optika Růžové brýle s.r.o., 
Břeclav, barborka10@centrum.cz 
Grafické podklady: www.dollarphotoclub.com
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Jaro začne již na 
VELETRHU 
OPTA V BRNĚ
Ačkoliv letos nebudeme na 

veletrhu OPTA slavit první 
jarní den, i tak lze nalézt sym-
bolické propojení mezi téma-
ty, jež spolu na první pohled 
nesouvisejí. Tak jako se cho-
díme do jarní přírody kochat 
krásnými a novými barvami po 
nudné a monotónní zimě, tak 
se budeme moci přijít podívat 
do pavilonu B brněnského vý-
staviště na nové trendy letošní 
sezony. 

Mezinárodní veletrh oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA 2016 
se bude konat ve dnech 18.–20. března 
a vystavovatelé si již horlivě připravují 
novinky pro všechny odborné návštěv-
níky. Březnový termín se vystavova-
telům osvědčil a návštěvníkům líbil 

– z průzkumu vyplývá, že ho preferují 
více než čtyři pětiny návštěvníků a bez-
mála 90 % vystavovatelů. Také proto 
jsme jej společně se spolupořadatelem, 
tedy Společenstvem českých optiků 
a optometristů, a partnery veletrhu – 
Optickou únií Slovenska a Českou 
kontaktologickou společností – vybrali 
i pro letošní rok.

Hlavní téma – Očima 
řídíme svět

Otevírací doba veletrhu zůstává 
stejná, v pátek a sobotu bude OPTA ná-
vštěvníkům k dispozici od 9.00 do 19.00 
hodin, v neděli pak od 9.00 do 14.00 
hodin. Pro letošní ročník veletrhu OPTA 
bylo ve spolupráci se SČOO vybráno 
hlavní téma OČIMA ŘÍDÍME SVĚT. Náš 

zrak je totiž prostředníkem všech našich 
rozhodnutí – při řízení auta, při práci na 
počítači nebo při sportu. Správně se 
rozhodnout znamená dobře vidět za 
jakýchkoliv okolností. Pro mnohé z nás je 
dobré vidění samozřejmostí, takže nám 
vlastně ani nepřijde, že OČIMA ŘÍDÍME 
SVĚT. Jakákoliv snaha zajistit ostřejší 
a pohodlnější vidění je snahou udělat 
náš okolní svět krásnější a bezpečnější.

Toto téma bude zvýrazněno také 
v soutěži TOP OPTA. V rámci soutěže bu-
dou hodnoceny všechny výrobky nebo 
technologie, které v běžném denním 
životě napomáhají ostrému a poho-
dlnému vidění. V duchu motta budou 
oceněny ty přihlášené exponáty, které 
umožní dělat správná a bezpečná roz-
hodnutí, tedy umožní našim očím řídit 
svět. Uzávěrka přihlášek do této prestižní 
soutěže je stanovena na 8. března.

VELETRHY   autor: Jiří Erlebach
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Odborný program 
s atraktivní show

Veletrh OPTA se bude tradičně 
konat v pavilonu B, je však možné, že 
už naposledy. V jednání je přesun do 
většího pavilonu již pro rok 2017, ale ne-
předbíhejme. Nové bude OPTA FORUM 
pro akce odborného programu, jejichž 
časový rozvrh naleznete na webových 
stránkách www.opta.cz. 

Kromě odborných přednášek jsme 
ve spolupráci s VIDA! science centrem 
připravili také atraktivní vystoupení 
nazvané Mráz a žár. Jedná se o show, ve 
které se potkávají hluboké mrazy (tekutý 
dusík, suchý led) s teplotami vysoko nad 
100 °C (horkovzdušná pistole). Návštěv-
níci tak v neděli od 10.30 hodin poznají, 
co vše je možné zmrazit, jak se předměty 
ve změněném prostředí chovají a co vše 
může vzniknout při vzájemném kontak-
tu tak rozdílných teplot. 

Tento program není samoúčelný, 
připomínáme tím návštěvníkům nový 
benefit, který jsme pro ně připravili. Ka-

ždý, kdo v termínu od 18. do 27. března 
předloží na pokladně VIDA! centra OPTA 
kartu nebo vstupenku z veletrhu OPTA, 
získá 20% slevu na jakékoliv vstupné. 
VIDA! science centrum se přitom nachází 
jen pár kroků od pavilonu B – v bývalém 
pavilonu D brněnského výstaviště.

OPTA PARTY opět 
v SONO Centru

Loňské umístění OPTA PARTY do 
nádherných prostor SONO Centra 
návštěvníky nadchlo, takže i letos 
se tam všichni v sobotu 19. března 
sejdeme. Tradiční neformální setkání 
optiků, optometristů a oftalmologů 
letos organizují SČOO a Veletrhy Brno 
ve spolupráci s firmami CooperVision 
a SAFILO. OPTA PARTY se bude konat 

18.–20. 3. 2016
Brno – 
výstaviště
pavilon B

Provozní doba pro návštěvníky
pátek 18. 3.: 9.00–19.00 hod
sobota 19. 3.: 9.00–19.00 hod
(navazuje OPTA PARTY v SONO 
Centru od 21.30 hod)
neděle 20. 3.: 9.00–14.00 hod

Vstupné
Vstup na základě OPTA klubové kar-
ty – zdarma.
Základní vstupné při koupi on-line – 
130 Kč.
Vstupné pro odborné návštěvníky na 
místě – 300 Kč.

Parkovné
EXPOPARKING:
(po celou dobu konání akce včetně 
montáže a demontáže)
Nehlídané, předplacené: 
1 000 Kč/akce + 21 % DPH
Jednorázové: 20 Kč/hod vč. DPH
Na parkovištích:
Nehlídané, předplacené: 
1 000 Kč/akce + 21 % DPH
Jednorázové: 
120 Kč/den vč. DPH
Jednorázové – autobus: 300 Kč/den 
vč. DPH

Styling Point – nechte 
se hýčkat!
Také letos připravujeme ve spolupráci 
s firmou Mary Kay Styling Point, kde 
se budou moci dámy nechat hýčkat 
profesionály přes líčení a péči o pleť, 
a to včetně úpravy vlasů. O možnosti 
přihlásit se na tuto akci budeme in-
formovat účastníky pomocí e-letteru.

Soutěž o nejlepší 
aranžmá – DESIGN & 
TREND
Po loňské premiéře jsme se rozhodli 
pokračovat v soutěži o nejlepší aranž-
má – DESIGN & TREND. Vystavovatelé 
tak mají příležitost představit své pro-
dukty nejen ve své expozici, ale také 
v odborně naaranžovaných vitrínách. 
Návštěvníci budou hlasovat o tom, 
která z vitrín se jim líbí nejvíce. Všichni 
zúčastnění pak mohou načerpat in-
spiraci pro aranžování výloh vlastních 
prodejen.

Letošní OPTA PARTY se po loňské úšpěšné premiéře bude opět konat v klubu SONO Centrum.
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od osmi hodin a během večera se 
na pódiu vystřídají známí DJs. Hlavní 
hvězdu večera si  zatím necháme 
jako překvapení. Doprava od hotelů 
Voroněž a Holiday Inn bude zajištěna, 
o konkrétních časech budeme infor-
movat elektronickou formou. 

Jak se dostat na veletrh?

OPTA klubové karty, které jsme loni 
distribuovali všem členům SČOO a OÚS 
a které umožňují vstup na veletrh zdar-
ma, platí samozřejmě i letos. Ten, kdo ji 
ztratil anebo zapomněl, má možnost 
obdržet papírovou OPTA klubovou 
kartu s platností pouze pro tento rok. 
Nově obdrželi OPTA klubovou kartu 
také členové České kontaktologické 
společnosti. 

Vystavovatelé mají k dispozici kódy 
pro bezplatnou registraci na webových 
stránkách, takže mohou pozvat své 
zákazníky na veletrh také zdarma. Sa-
mozřejmě je možná rovněž registrace 
na webu bez kódu, kdy je možnost 
koupit vstupenku za 130 Kč. Na místě 
pak bude vstupenka k dispozici za 
300 Kč. Nejbližší vstup k pavilonu B na 
brněnské výstaviště je pavilonem E, ote-
vřen bude také vstup na hlavní bráně 
u zastávek brněnské MHD. Místo k za-
parkování naleznete v Expoparkingu či 
na parkovištích kolem výstaviště. Každý 
z návštěvníků obdrží při vstupu katalog 
s plánkem pavilonu, aby se mohl na 
veletrhu snáze zorientovat.

Jiří Erlebach
Veletrhy Brno, a.s.

Foto: Jiří Zach a Petr Gabzdyl

Vystavovatelé na veletrhu OPTA 2016
AGLAJA s.r.o.
Alcon Pharmaceuticals (Czech 
Republic) s.r.o.
Aleksander Królikowski
Allstars, s.r.o.
AMBG, LTD s.r.o.
ARDIX, spol. s r. o.
ARES SK, s.r.o.
Augenoptik Domažlice s.r.o.
BRELIS s. r. o.
Carl Zeiss spol. s r.o.
CooperVision Limited, organizační 
složka
CS OPTICAL s.r.o.
Česká kontaktologická společnost
České vysoké učení technické v Praze
DEVELOPTIK spol. s r.o.
Dušan Osúch - DUOS
EIKON, spol. s r.o.
ELSA Trading s. r. o.
ESSILOR - OPTIKA, spol. s r.o.
EXPO DATA spol. s r.o.
Finest Trade s.r.o.
Freshlabels s.r.o.
GEPETTO 
HOYA Lens CZ a.s.
Ing. Jiří Chyba - SILLUSTANI
Ing. Robert Kebl - K + L TRADING
Ing. Zbigněv Balon - INTEROPTIC
Ján Šurina TVS
Jaromír Merta - STYL OPTIK
Johnson & Johnson, s.r.o.
Karel Žolnierčík
KOEFICIENT s.r.o.
Luxottica Central Europe Kft.
MARE spol. s r.o.
Masarykova univerzita
MDT Sp. z o.o.
Metzler International s.r.o.
Mr. Gain s.r.o.
Národní centrum ošetřovatelství 
a nelékařských zdravotnických oborů

New Line Optics, s.r.o.
Omega Optix, s.r.o.
Opti - project s.r.o.
Optická únia Slovenska
Optika Čivice s.r.o.
Optika Žácka, s. r. o.
OPTILAND, s.r.o.
OPTIMISSIMO s.r.o.
Petr Kazda - Breitfeld & Schliekert
PILLION s.r.o.
POL OPTIC, spol. s r. o.
Polski Gaz Holding Inwestycje Sp. z o.o.
PRONAP Czech Republic s.r.o.
REGINA IMPORT, s.r.o.
R-Kontakt CZ s.r.o.
Rodenstock ČR s.r.o.
rodomark s.r.o.
Safilo S.P.A., organizační složka
SAGITTA Ltd., spol. s r.o.
SAGITTA spol. s r.o.
SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.
SILMO
Sincilu Euro Kft.
SNOW-HOW ČR s.r.o.
SOVER, spol. s r.o.
Společenstvo českých optiků 
a optometristů
TOPCOMED s. r. o.
Univerzita Palackého v Olomouci
Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola
Vyšší odborná škola, Diplomovaný 
oční technik, s. r. o.
WEKOS - optik, s.r.o.
Wixi s.r.o.
Zuzana Jelínková - ZuZa optik
Živnostenská komora českých očních 
optiků z.s.

Seznam vystavovatelů k datu 19. 2. 2016
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Zpěvačka Dasha disponuje 
mimořádným hlasem. Vystu-

dovala populární zpěv na pražské 
konzervatoři, studovala také na 
nejznámější světové škole sou-
dobé hudby – Berklee College 
of Music v americkém Bostonu. 
Jako vokalistka doprovodného 
orchestru vystupuje již více než 
15 let s Karlem Gottem.

Patří k nejobsazovanějším muziká-
lovým herečkám, ztvárnila role v muzi-
kálech Golem, Angelika, Aida, Carmen, 
Galileo, Hamlet. Za roli Máří Magdalény 
v muzikálu Jesus Christ Superstar získala 
v roce 2010 Cenu Thálie.

Působí na scéně Hudebního divadla 
Karlín, jako sólistka zpívá s kapelou Mo-
ondance Orchestra Martina Kumžáka, 
která vytváří neodmyslitelný hudební 

doprovod v oblíbeném pořadu České 
televize Stardance ... když hvězdy tančí. 
Ve svém koncertním programu zpívá 
své oblíbené skladby všech žánrů od 
popu přes funky, soul, šanson, jazz až 
po swing. Na Dvojce Českého rozhlasu 
moderuje čtvrtým rokem spolu s Janem 
Smigmatorem pořad Klub Evergreen. 

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Dost velkou, vůbec si nedokážu předsta-
vit, že by všechny ty vjemy okolo uměla 
úplně nahradit fantazie.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Další z developerských počinů v místě, 
kde si to novou výstavbu opravdu ne-
zaslouží.

Jaká kniha, obraz či jiné umělecké dílo 
Vás v nedávné době oslovily?

Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej. 
Je naprosto strhující.

Kdy Vám naposledy oči zářily 
nadšením?
Když se v mém diáři objevilo slovo 
dovolená.

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 
v hlavě?
Určitě bych střežila vše, co je malé, bez-
branné, křehké a mně milé.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
Když máte vnitřní špatný pocit z vje-
mu před vámi a zraku je to dosud 
utajeno.

Nad čím přivíráte oko a nad čím 
naopak ne?

Jak to vidí
DASHA

JAK TO VIDÍM JÁ   autor: redakce
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Nad roztomilou hloupostí a náhodnými 
chybami, ale nepřivírám oči nad zákeř-
ností a nepřiznanými chybami.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Otvírá mi je často hlavně někdo nevědo-
mě, když mi svým chováním nebo reakcí 
dá návod nebo odpověď na to, jak řešit 
mé negativní projevy a pocity.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Ten, z koho přirozeně čiší bezelstnost 
a upřímnost.

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete?
Určitě nezapomenu na polární zář na se-
veru Norska, nebo na jedno vysvědčení 
na konci školního roku se známkami, 
které mi omylem špatně vytiskli.

Na co se nejraději díváte?
Na mláďata téměř všeho druhu, na sce-
nérii panenské přírody.

Co Vás obvykle upoutá na první 
pohled?
Kontrast... třeba spící člověk v hledišti 
na představení. Vždycky si říkám, proč si 
kupuje lístky zrovna do první řady.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Takové, které ještě nikdy nikdo neviděl, 
jestli takové místo vůbec existuje.

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?
Večerní pohled z Novotného lávky na 
Hradčany.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Někdy mě to láká, ale to bych pak přišla 
o překvapení.

V kom vidíte hrdinu?
V každém, kdo dokáže překonat strach 
a právem bojovat v menšině proti 
většině.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
V 85 letech by to rozhodně byly brýle 
bez dioptrií.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?
Díky divadlu mám možnost poznat 
a rozebrat různé charaktery. Takže v civilu 
díky tomu nikoho hned neodsuzuji, ale 
beru v potaz pohledy z jiných úhlů.

Co je podle Vás očividné?
Že nikdo z nás fyzicky nemládne.

Co byste podnikla jako neviditelná?
Šla bych se podívat do zrcadla, jestli je 
to pravda.

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila?
Když jsem přišla domů později a přítel mě 
předběhl s úklidem a uvařenou večeří.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: Mirek Šmikmátor
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ZE ŽIVOTA ŠKOL   autor: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

Úspěšný rok 2015 katedry 
optometrie a ortoptiky 
LF MU V BRNĚ
Je již tradicí, že v prvním čísle 

časopisu přinášíme rekapi-
tulaci bohatého dění na katedře 
optometrie a ortoptiky Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně (KOO LF MU) v uplynulém 
roce. Hlavní novinkou roku 2015 
na KOO bylo zahájení studia 
převážně zahraničních studentů 
navazujícího magisterského 
kombinovaného studia oboru 
Optometry a úspěšné dokončení 
studia dvou doktorských studen-
tů – Mgr. Jitky Krasňanské, Ph.D., 
a Mgr. Radka Anderleho, Ph.D.

Den otevřených dveří na KOO LF MU
Den otevřených dveří se konal v so-
botu 17. ledna a ve středu 21. ledna. 
Teoretická část dne otevřených dveří 

se uskutečnila v aule studentského 
kampusu LF MU Brno v Brně – Bo-
hunicích, a to v sobotu dvakrát a ve 
středu jednou. Po teoretické části, kde 
se uchazeči o studium na LF MU do-
zvěděli mimo jiné základní informace 
o oborech, které lze na této univerzitě 
studovat, mohli navštívit jednotlivá 
pracoviště včetně pracoviště katedry 
optometrie a ortoptiky. Zájem o den 
otevřených dveří je vždy obrovský. 
Během všech tří termínů byla aula 
v kampusu LF MU, která je určena pro 
více než 350 posluchačů, vždy zcela 
zaplněna. 

První konference mladých optiků 
a optometristů  
Konference se uskutečnila v termínu 
21. až 22. února v hotelu Orea Devět 
Skal. Hlavním přednášejícím byl MUDr. 

Igor Vícha. Konference se zúčastnily 
studentky Bc. Gabriela Spurná, Bc. 
Lenka Pivodová a Bc. Lucie Russná-
ková.

Mezinárodní veletrh oční optiky, op-
tometrie a oftalmologie OPTA  
Ve dnech 20. až 22. března se na brněn-
ském výstavišti konal již 21. veletrh oční 
optiky, optometrie a oftalmologie OPTA. 
Podle závěrečné zprávy se veletrhu 
zúčastnilo více než 5 500 odborných 
návštěvníků. Na veletrhu se předsta-
vilo o 16 % více vystavovatelů než 
v předchozím roce. Katedra optometrie 
a ortoptiky zde měla také svůj stánek, 
kde bylo možné se seznámit se studij-
ními obory a získat základní informace 
o přijímacích zkouškách na obor optika 
a optometrie, ortoptika a navazující 
obory optometrie a Optometry, který 
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je možné studovat kombinovaně v an-
glické formě. 

Konference Eye Health Advisor v polské 
Varšavě  
Již osmá konference s názvem Eye  Health 
Advisor se konala 11. až 12. dubna ve 
Varšavě za podpory společnosti Johnson 
& Johnson Vision Care. Akce se zúčastnilo 
celkem 652 odborníků, optiků, optome-
tristů nebo oftalmologů z různých zemí. 
Za katedru optometrie a ortoptiky se 
konference zúčastnil Mgr. Veselý.

Celostátní vědecká konference 
nelékařských bakalářských a magister-
ských zdravotnických oborů v Pardu-
bicích  
Konferenci pořádala Fakulta zdravotních 
studií Univerzity Pardubice ve čtvrtek 
23. dubna. Za KOO se jí zúčastnily stu-
dentky Barbora Osičková, která přednes-
la příspěvek s názvem Chromagenové 
filtry a jejich vliv na rychlost čtení u dětí, 
a Marie Kodetová s přednáškou Korekce 
vrozených poruch barvocitu pomocí 
barevných filtrů typu ChromaGen. 

Slavíkovy dny   
Dne 24. dubna se uskutečnil již desátý 
ročník semináře pro oftalmology a op-
tometristy s názvem Brněnské Slaví-
kovy oftalmologické dny, a to tradičně 
v hotelu Santon na brněnské přehradě. 
Posluchači si vyslechli celkem devět 
odborných příspěvků například na téma 
fakolytický glaukom, venózní okluze, 
hranové filtry nebo aberace vyšších 
řádů. Setkání se zúčastnilo přes 200 od-
borných pracovníků. Akce se konala pod 
záštitou České lékařské komory. 

Ortoptická konference  
Dne 15. května se v Brně na půdě LF MU 
uskutečnilo pracovní setkání a konferen-
ce České společnosti ortoptistek. Spo-
lupořadatelem byla katedra optometrie 
a ortoptiky. Na konferenci byla vyhlášena 
již potřetí cena Ortoptista roku. Svou práci 
prezentovali přední odborníci v oboru or-
toptika, například Mgr. Zuzana Štěrbová, 
Mgr. Andrea Jeřábková, ale také předsta-
vitelé KOO Mgr. Sylvie Petrová a studentky 
oboru ortoptika Kateřina Dostálková, Bc. 
Renáta Papcunová a další. 

Konference EAOO a ECOO v Budapešti  
Konference Evropské akademie optome-
trie a optiky a Evropské rady optometrie 
a optiky se konala 14.–17. května v Bu-
dapešti. Konference se zúčastnili přední 
představitelé optometrie a optiky nejen 
z Evropy a Blízkého východu, ale i ze zá-
moří. Naše katedra se již tradičně aktivně 
účastnila formou posterových prezenta-
cí: Effect of colour filters on colour vision 
analysed by the Farnsworth-Munsell 
100 Hue Test (P. Veselý a S. Synek), dále 
Dry eye education and its assessment: 
an overview (P. Beneš, Z. Holoubková, 
S. Synek) a Comparison of methods for 
subjective determination of correction 
of astigmatic eyes (D. Severa, P. Beneš 
a S. Bramborová).

Studentská vědecká konference LF MU 
v Brně  
Ve středu 20. května proběhla 59. stu-
dentská vědecká konference LF MU. 
V sekci nelékařských oborů zastupovaly 

KOO Bc. Daniela Albrechtová s příspěv-
kem Korelace metod měření parametrů 
přední plochy rohovky, Bc. Gabriela 
Spurná s příspěvkem Je Duanova křivka 
stále obrazem současnosti?, dále Bc. 
Barbora Osičková s přednáškou Vliv 
chromagenových filtrů na rychlost čtení 
u dyslexie a Bc. Lucie Malíková s před-
náškou Problematika výpočtu optické 
mohutnosti nitrooční čočky. Posledním 
zástupcem KOO byla Bc. Lenka Pivodová 
s příspěvkem nazvaným Statická versus 
dynamická zraková ostrost. 

Konference mladých lékařů FNUSA 
v Brně  
Již 22. ročník konference se konal 3. červ-
na ve Fakultní nemocnici u sv. Anny 
v Brně v nové budově ICRC. Akce byla 
rozdělena do tří sekcí. Ve 3. sekci se svými 
přednáškami vystoupily lékařky Kliniky 
nemocí očních a optometrie MUDr. 
Bednaříková s příspěvkem nazvaným 
Poranění rohovky a jeho následky na 

obr. 1  Pohled do publika 6. celostátní studentské konference optometrie a ortoptiky 
s mezinárodní účastí (CSKO).

obr. 2 Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D., při svém workshopu v rámci CSKO.
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zrakovou funkci oka a MUDr. Pandoš-
čáková s příspěvkem Možnosti korekcie 
astigmatizmu pri operácii katarakty, 
s nímž se umístila mezi třemi nejlepšími 
v této sekci. 

Kongres OPTOMETRIE–OPTIKA v Olo-
mouci  
Desátý ročník vzdělávacího kongresu 
OPTOMETRIE–OPTIKA 2015 se uskuteč-
nil o víkendu 19.–20. září v Olomouci. 
Katedra optometrie a ortoptiky zde opět 
měla své zástupce. S aktivním příspěv-
kem na téma Objektivní měření zrakové 
ostrosti, Cardiff cards vystoupili Mgr. Ve-
selý a Mgr. Gabriela Spurná. Workshop na 
téma Slzný film a smáčivost kontaktních 
čoček si připravil Mgr. Beneš. 

Šestá celostátní 
studentská konference 
optometrie a ortoptiky 
s mezinárodní účastí

Dne 15. října se uskutečnil šestý 
ročník Celostátní studentské konference 
optometrie a ortoptiky s mezinárodní 
účastí (CSKO). Na konferenci zaznělo 
15 studentských přednášek a jedna 
vyžádaná přednáška, se kterou vystoupil 
Bc. Tomáš Dobřenský z firmy CooperVisi-
on. Dále zde bylo prezentováno dalších 
15 odborných posterů na optické, op-
tometrické nebo kontaktologické téma. 
V průběhu workshopů měli studenti 
možnost vyzkoušet si například nemy-
driatickou fundus kameru, automatický 

refraktometr, foropter, štěrbinovou 
lampu nebo optotyp do blízka. Přístroje 
zapůjčila brněnská firma TOPCOmed.

Konference pohledem 
studentů

Již pošesté se 15. října v prostorech 
Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně uskutečnila Celostátní 
studentská konference optometrie 
a  ortoptiky s mezinárodní účastí. Společ-
ně se studenty optometrie a ortoptiky 
Masarykovy univerzity se konference 
účastnili také studenti a učitelé z Uni-
verzity aplikovaných věd Velika Gorica 
v Chorvatsku. Nechyběl ani zástupce 
Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. 
Petr Langer.

Sponzorem letošního ročníku byla 
stejně jako vloni firma CooperVision, kte-
rá kromě informačních a propagačních 
materiálů v tašce pro každého účastníka 
zabezpečila také občerstvení, výherní 
ceny i velmi oblíbenou afterparty. Letos 
bylo nově zajištěno simultánní tlumo-
čení celého programu konference pro 
naše chorvatské kolegy. Druhý sponzor 
konference, firma TOPCOmed, umožnil 
vyzkoušet si o přestávkách v rámci 
workshopů řadu nejnovějších oftalmo-
logických přístrojů. 

Programu, který začínal od desáté 
hodiny dopolední, se zúčastnilo přes 200 
účastníků (obr. 1). Několik odvážných 
studentů si připravilo svůj výstup pro 
ostatní, čímž získali cennou zkušenost 
v projevu před větším počtem poslu-

chačů. Jako první zazněla na konferenci 
přednáška na téma Technické parame-
try ovlivňující přesnou aplikaci kontakt-
ních čoček a jejich kontrola, kterou si 
pro studenty připravil zástupce firmy 
 CooperVision Bc. Tomáš Dobřenský. 

Mezi jednotlivými bloky přednášek 
o přestávkách bylo možné se občerstvit, 
navštívit oblíbené workshopy, prohléd-
nout si práce dalších studentů v podo-
bě posterů nebo soutěžit o zajímavé 
ceny v soutěžním kvízu. Z workshopů 
měli účastníci na výběr například práci 
se štěrbinovou lampou, bezkontaktním 
tonometrem, fundus kamerou, rohov-
kovým topografem, autorefraktomet-
rem, optotypem do blízka či akomodo-
metrem. Praktická část workshopů byla 
doplněna odborným výkladem jak zá-
stupců firmy TOPCOmed, tak zástupců 
katedry optometrie a ortoptiky (obr. 2). 
Menší inovací v rámci občerstvení bylo 
podávání párků v rohlíku. Tohoto úkolu 
se statečně ujali kolegové z našeho 
ročníku se zdařilým výsledkem. Neza-
pomnělo se ani na koláče, pitný režim, 
kávu a ovoce.

Večer se v klubu Two Faces konala 
zmíněná afterparty s rautem, kde pro-
běhlo vyhlášení nejlepších prezentací, 
posterů a vítězů soutěže. 

Studenti svým hlasováním z šest-
nácti přednášek s rozmanitými tématy 
vybrali tři nejlepší. Titul nejlepší před-
náška 6. celostátní studentské konfe-
rence optometrie a ortoptiky s mezi-
národní účastí získal náš chorvatský 
kolega Matic Vogrič s přednáškou na 
téma Testování zraku elektronickými 
přístroji. Na druhém místě se umístila 
Bc. Lucie Patočková se zajímavou před-
náškou, ve které se se všemi podělila 
o zkušenosti a zážitky ze své letní stáže 
na Kypru na soukromé klinice Pantheo 
Eye Centre. Třetí místo obsadila Bc. Pavla 
Hrabalová s přednáškou Metodika 
vyšetření dynamické zrakové ostrosti. 

Nejlepší poster volila komise tvo-
řená docentem MUDr. Svatoplukem 
Synkem, CSc.,  za optometrii  Mgr. 
Lucií Buriánkovou a za ortoptiku Lucií 
Černou. Z patnácti představených 
posterů společně zvolili jako nejlepší 
poster Záchyt rizikových diagnóz na 
optometrickém pracovišti od Bc. Larysy 

obr. 3 Mikulášská nadílka při konferenci doktorských studentů.
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Baron. Druhé místo obsadily studentky 
z Chorvatska Željka Jerkovič a Sara Barić 
s posterem na téma Posouzení hloubky 
přední komory pomocí štěrbinové lam-
py. Poslední oceněnou byla Bc. Lucie 
Klusoňová s posterem zabývajícím se 
očními protézami. Další ceny získali také 
tři šťastlivci vylosovaní ze správných 
odpovědí na soutěžní kvíz tvořený pěti 
odbornými otázkami.

Závěrem bychom chtěly poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zapojili do příprav, organizace a progra-
mu konference. Velké poděkování patří 
také sponzorům za finanční a odbornou 
pomoc. V neposlední řadě chceme po-
děkovat patronům konference, a to doc. 
MUDr. Svatopluku Synkovi, CSc., Mgr. 
Sylvii Petrové, Mgr. Petrovi Veselému, 
DiS., Ph.D., a Mgr. Pavlu Benešovi, Ph.D.

Bc. Denisa Žličařová, 
Bc. Zuzana Švambergová, 
Bc. Lucie Patočková
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
Foto: Mgr. Hana Kálal, Mgr. Petr Veselý, 
DiS., Ph.D.

Sjezd ČKS v Nymburku  
První l istopadový víkend, 6. až 8. 
listopadu, patřil 22. sjezdu České kon-
taktologické společnosti v Nymburku. 
Sjezdu se za KOO zúčastnil Mgr. Beneš, 
který kromě každoroční zprávy o KOO 
zajistil také workshop na téma Aplikace 
torických kontaktních čoček. V nedělní 
soutěžní sekci jsme měli také student-
ské zastoupení. Soutěže se zúčastnily 
kolegyně Bc. Marie Kodetová, Bc. Bar-
bora Osičková, Bc. Barbora Hašková 
a Bc. Dana Albrechtová. Úspěchem 
je první místo kolegyně Kodetové 
v soutěži ČKS. 

Konference MEFANET  
Ve dnech 25. až 26. listopadu se ko-
nala 9. konference lékařských fakult 
ČR a SR s mezinárodní účastí na téma 
 e-learning a zdravotnická informatika 
ve výuce lékařských oborů v Brně. 
Konference se aktivně zúčastnil Mgr. 
Veselý s příspěvkem Basics of Refractive 
Errors Correction Methods – The New 
Interactive Lecture Book for Education 
Not Only in Medical Faculty Masaryk 
University Brno. 

Doktorská konference 
optometrie a ortoptiky  

Dne 3. prosince se uskutečnila 
první konference doktorských stu-
dentů, kteří si připravili například tyto 
příspěvky: Vliv aniseikonie na kvalitu 
prostorového vidění (Mgr. Veselý), 
Akomodačně-vergenční parametry 
uživatelů výpočetní techniky (Mgr. 
Severa), Novinky v oblasti kontaktních 
čoček a péče, zvyšování komfortu 
pro uživatele (Mgr. Beneš) a další. 
Na konferenci jsme vyslechli celkem 
11 doktorských příspěvků a zúčastnili 
se několika odborných workshopů. 

Studentský postřeh z této 
konference  

Dne 3. prosince se na Fakultě 
sociálních studií pod záštitou katedry 
optometrie a ortoptiky uskutečnila 
celostátní studentská konference 
s názvem Mikuláš 2015 s optometrií 
a ortoptikou, na které se představili 
absolventi i současní studenti dokto-
randského studia lékařské biofyziky. 
Přednášející si pro posluchače připravili 
zajímavé přednášky, při kterých zúročili 
nabyté znalosti a poznatky z praxe. 

Při prezenci dostali studenti tašku 
s informačními a propagačními mate-
riály od hlavního sponzora konference, 
firmy Essilor. Při vstupu do posluchárny 
na ně rovněž čekalo překvapení v podo-
bě mikulášské nadílky. Rolí andělů a čer-
tů se velmi ochotně zhostily studentky 
třetího ročníku ortoptiky a Mikuláše 
ztvárnil student třetího ročníku baka-
lářského studia optiky a optometrie 
(obr. 3). 

Programu, jenž byl zahájen v do-
poledních hodinách, se zúčastnilo 
200 účastníků. Po úvodních slovech 
doc. MUDr. Svatopluka Synka, CSc., 
Ing. Kateřiny Ševcové a organizačního 
studentského výboru započal program 
první přednáškou Mgr. Romana Heinze 
z firmy Essilor, jenž posluchačům před-
stavil brýlové čočky EyeZen – čočky 
určené na práci s digitálním zařízením. 

Následovalo deset přednášek dok-
torů a doktorandů (obr. 4). Mezi jednot-
livými bloky o přestávkách bylo možné 
navštívit odborné workshopy. Účastníci 
měli například možnost vyzkoušet si pří-
mou oftalmoskopii, proximetr, optoki-
netický buben nebo cheiroskop. Firma 
Essilor připravila dva workshopy, které 
doplnila odborným výkladem. V prvním 
představila Visio Office, ve druhém simu-
látor brýlových čoček Nautilus. 

Věříme, že konference přinesla stu-
dentům mnoho nových poznatků, které 
jim pomohou k úspěšnému studiu. 

Bc. Lucie Patočková
Foto: Bc. Anežka Zemánková, Bc. Emese 
Nagy

Z výše uvedeného výčtu je patr-
né, že pracovníci katedry optometrie 
a ortoptiky ani studenti oborů optika 
a optometrie, optometrie, ortoptika, 
Optometry a doktorandi lékařské bio-
fyziky včetně absolventů v roce 2015 
nezaháleli a účastnili se nebo přímo po-
máhali vytvářet působiště pro zajímavá 
odborná dění.  

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Sylvie Petrová
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně

obr. 4 Mgr. Simona Bramborová, DiS., přednášela o nových poznatcích v oblasti zraku.
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 4. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je bo-
hužel již jeden z posledních pamětníků, 
kteří mohou dnešním mladším optikům 
připomenout začátky oboru oční optiky 
u nás, a vzpomínat může dlouho a hlavně 
právem – v oboru působil přes padesát 
let, z toho téměř třicet let (až do roku 
1994) byl ředitelem monopolního ná-
rodního podniku Oční optika, který měl 
v 70. letech minulého století přes 700 
očních optik po celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví pan 
Navrátil na stránkách našeho časopisu. 
V prvních třech částech svého vzpomíná-
ní hovořil pan Navrátil o počátcích oboru 
v předválečném období, o osobnostech 
optiky v tehdejší době, začátcích optické-
ho vzdělávání u nás nebo o pojízdných 
optických autobusech, které po republice 
jezdily v padesátých letech minulého 
století. V tomto čísle bude hovořit o tzv. 
období optického temna, které u nás pa-
novalo po roce 1957, kdy byl zlikvidován 
národní podnik Oční optika.

První optický časopis – 
odborné zprávy oční optiky

Když byl zrušen národní podnik 
Oční optika (v roce 1957), podávali jsme 
protesty na ministerstvo, že dochází 

k poškození oboru, ke snížení hodnoty 
jeho vzdělávání, že lékárenská služba 
a lékárny jsou hrobem pro rozvoj oboru 
oční optiky. Z těchto důvodů nám na 
ministerstvu zdravotnictví, kde byla tzv. 
hlavní správa zdravotnických potřeb, 
zařídili, že budeme moci vydávat samo-
statný časopis. Hlavní správy sídlily na 
ministerstvech (podle sovětského vzoru) 
a řídily jednotlivé obory. U nás to byla 
například Medika, pod kterou spadaly 
všechny lékárny v republice a sklady 
včetně farmaceutických a zdravotnic-
kých potřeb. Tento obrovský moloch 
byl později zrušen (v jeho čele stál Mgr. 
Pospíšil, který se nepohodl s ministrem 
Plojharem, byl odvolán a skončil v lékárně 
jako vedoucí lékárník) a bylo vytvořeno 
generální ředitelství Spofa (Spojené far-
maceutické závody), které řídilo všechny 
zdravotnické výrobní a farmaceutické zá-
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vody. Pro lékárny, které přešly pod národní 
výbory, byly zřízeny krajské správy lékáren 
a pro zásobování lékáren, očních optik 
a zdravotnických prodejen byl zřízen 
velký podnik Zdravotnické zásobování. 
V tomto podniku existovalo mimo jiné 
také oddělení reklamy, které vydávalo 
časopisy pro lékaře. Založili jsme tedy 
jako optici časopis pod názvem Odborné 
zprávy oční optiky, jenž byl vydáván cyk-
lostylovaným způsobem jako čtvrtletník. 
Snaha o vzdělávání byla sice veliká, ale 
otázkou zůstávalo, kdo bude do něj psát 
a přispívat? Trpěli jsme totiž nedostatkem 
článků. Do časopisu přispíval hlavně vyni-
kající nedostudovaný gymnazista, pražský 
optik Pavel Tregler, poté jsem do něj začal 
psát i já, některé články jsme sháněli od 
odborníků z lékárenské služby a také od 
učitelů. Přispívat do něj začal také Jaroslav 
Polášek, kamarád a vynikající odborník 
v oblasti zvukové, obrazové a reprodukční 
techniky (pracoval ve Výzkumném ústavu 
zvukové, obrazové a reprodukční techni-
ky v Praze 6). 

Osobnost Jaroslava 
Poláška

Rozvoji oboru v padesátých letech 
pomáhaly desítky spolupracovníků, 
kamarádů a důležitých lidí. Šlo většinou 
o vynikající oční optiky, ale i jiné kolegy, 
mezi které patřil i inženýr Jaroslav Polášek. 
Narodil se v roce 1928 a byl inženýrem 
elektrotechniky. Seznámil jsem se s ním 
na škole v Jablonci, kterou jsem začal 
studovat dálkově v roce 1958. On na této 
škole tehdy působil jako externí učitel, dří-
ve přitom učil na filmařské průmyslovce 
v Čimelicích. Zatajil, že je inženýr, přihlásil 
se na školu v Jablonci a dálkově ji s námi 
studoval. Chodil i do optických dílen ve 
škole a snažil se občas zabrousit i nějakou 
čočku do brýlové obruby, i když to se mu 
moc nedařilo. 

Seznámil jsem se s ním (a kamarádil 
s ním pak celý život) jednou v zimě, když 
jsme po škole jeli z Jablonce domů, do 
Prahy. Z Jablonce se jezdilo elektrikou do 
Rychnova nad Nisou, kde byla železniční 
stanice, protože v Jablonci nebyla. Padal 
tehdy sníh, seděli jsme na nádraží a če-
kali, neboť byla sněhová kalamita a vlaky 

nejezdily. Nebyla tam žádná restaurace, 
Jarda si ale na cestu někde koupil rohlíky 
a buřt. Seděli jsme tam tak šest hodin 
skoro do půlnoci a za tu dobu napadl 
asi metr sněhu. Pak konečně přijel nějaký 
vlak, do kterého jsme se dostali, jenže 
v Měšicích u Prahy vykolejil – zamrzla 
výhybka a vlak sjel na vedlejší kolej. 
S Jardou jsme si cestou ve vlaku potykali 
a zrovna mi nabízel rohlík s buřtem, když 
najednou se vagon vzpříčil, my jsme 
vyletěli do vzduchu a Jarda s těmi rohlíky 
padl na záda a při nárazu je chytal v letu; 
pak to skončilo a on nedržel žádný rohlík, 
ale žárovku, která se vyšroubovala. 

Jarda Polášek byl tím, kdo se snažil 
přinést do optiky co nejvyšší vzdělání. 
Začal psát do našeho časopisu, začal učit 
i na jiných optických školách – když se 
přesunula škola do Prahy, učil i tam, stal 
se členem výboru Společenstva očních 
optiků a de facto pomohl v 80. letech 
vypracovat první osnovy a v roce 1986 
založit vysokou školu aplikované optiky 
a optometrie na Přírodovědecké fakultě 
Palackého univerzity v Olomouci, která 
dodnes funguje.

Doba optického temna

Období, kdy byl bývalý národní 
podnik Oční optika (dříve optický sektor 
Sanitasu) zrušen a provozovny očních 
optik byly převedeny pod krajskou sprá-
vu lékáren, a to v celé republice včetně 
Slovenska, říkáme my optici období 
optického temna.

Zdravotnické sklady, zásobovací 
podniky a drobná výroba byly převede-
ny pod Zdravotnické zásobování Praha, 
vedoucím úseku optického zboží byl 
Rudolf Fencl. Nastala doba zmíněného 
optického temna, neboť na prvním mís-
tě při přidělování finančních prostředků 
na jakýkoliv nákup strojů, zboží nebo na 
vzdělávání zaměstnanců byla lékárenská 
služba. Vždycky jsme to komentovali 
tak, že v lékárenské službě je na prvním 
místě lékárník, na druhém laborant, pak 
uklízečka a pytel sádry a až nakonec 
oční optik. 

K dispozici nebyly ani finanční 
prostředky na stroje, které se nakupo-
valy z Kroměříže – kromě Okuly tehdy 

Ing. Jaroslav Polášek, CSc., byl výraznou osob-
ností oční optiky.

Titulní strany prvního optického časopisu z roku 
1967 a 1968.
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existoval ještě podnik Ergon Kroměříž, 
který dělal hlavně optické brusy a poz-
ději vyráběl první brousicí automaty 
BS 62. Tento automat obrušoval podle 
šablony brýlové sklo a přibližoval se 
strojům německé firmy Weco, které byly 
nejznámější, ovšem na dovoz těchto 
strojů nebyly devizové prostředky.

V té době neexistoval žádný pré-
miový řád, optikům se pouze platily 
přesčasy. Fungoval systém, ve kterém 
jsme soutěžili, kdo udělá větší poměr 
brýlových oprav, kdo zhotoví větší po-
čet lékařských předpisů na osobu atd. 
Existovaly určité normy, že teprve ten, 
kdo například v Praze měl výkon větší 
než 150 % (někteří měli i 180 %), tak-
zvaně bral přesčasové hodiny – deset, 
maximálně patnáct přesčasových hodin 
měsíčně.

Lékárníci a optici

Můžu si sice postěžovat na finanční 
situaci, která v té době pro optiky nebyla 
příznivá, úplně jiné to však bylo v oblasti 
mezilidských vztahů. Je fakt, že někteří 
lékárníci se povyšovali, že jsou něco víc 
než optici, ale mezi většinou z nás fungo-
valy dobré vztahy. Byli jsme tehdy mladí 
lidé – my provozáři, respektive krajští 
oční optici, bylo nám mezi 25 a 35 lety 
a s lékárníky jsme kamarádili, hrávali 
jsme fotbal, volejbal, měli jsme společný 
Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou, 
organizace sdružující zájemce o některé 
odbornosti a aktivity, pozn. red.), takže 
mezilidské vztahy byly docela dobré. 

Vzpomínám si, že jsme lékárníkům 
záviděli, jaké mají peníze. Někteří z nich 
odcházeli na venkovské posty. Když se 
pak na vesnicích nebo v menších měs-
tech připravoval volební program ná-
rodních výborů, bývalo jedním z bodů, 
že výbor zřídí optiku nebo lékárnu, 
což znamená, že musí optikovi nebo 
lékárníkovi, který tam půjde pracovat, 
zabezpečit ubytování a dotyčný dostal 
z bytové výstavby byt. Lékárník magistr 
Mirek Bubrle, který za nás optiky chytal 
ve fotbale, vždycky říkal: „To víš, na vesnici 
nemůžeš krávu uzdravit za 50 haléřů, 
tomu by babička nevěřila, ten lék tam 
musí stát padesát korun“. V tehdejších 

dobách nesměla být na obalech léčiv 
uvedena cena, takže pro lékárenské 
hochy, kteří odcházeli na vesnici, to bylo 
obrovské rito, měli se krásně. V optice na-
příklad taky zákazník nevěděl, kolik stojí 
oprava a jak se má účtovat, takže stála 
třeba pětikorunu, což byl takový malý 
přídavek k ubohé mzdě očního optika.

Provozní oddělení optik

Jediná výhoda doby, kdy jsme jako 
optici spadali pod lékárenské služby, byla 
ta, že oční optiky měly svá tzv. provozní 
oddělení. V čele takového oddělení stál 
oční optik, který měl jednoho nebo 
dva spolupracovníky, tzv. zásobovače, 
a administrativní sílu. Všechny ostatní 
úseky měly optiky společné s lékárna-
mi – účtárnu, mzdovou účtárnu, tzv. 
výstavbu provozoven, technické služby. 
Všechno se jinak používalo z lékáren, tak-
že optika spočívala po odborné stránce 
na provozním oddělení, v jehož čele stál 
krajský oční optik. Krajský proto, že jsme 
v tehdejší době spadali pod krajskou 
správu lékáren. Velkým štěstím pro obor 
podle mě bylo, že tím, že krajští optici 
byli oproštěni od ekonomicko-provozní 
činnosti, měli více času zaobírat se úrov-
ní provozoven a vzděláváním optiků. 
Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že 
když se národnímu podniku Oční optika 
vzala ekonomická činnost, musí se přidat 
na odbornosti. Proto i na ministerstvu 
zdravotnictví byl referent pro oční optiku 
a v tehdejší době tam také přešel bývalý 
ředitel národního podniku Oční optika 
Leopold Fárník, bývalý národní správce 
optické firmy v Brně. Byl to dobrý oční 
optik, který o obor jevil zájem a prosadil 
pro nás vydávání časopisu Odborné 
zprávy oční optiky a také zřízení katedry 
pro doškolování středních zdravotnic-
kých pracovníků – lékárenských labo-
rantů a očních optiků.

Krajští oční optici 
v republice

V první fázi existence krajských 
lékáren bylo ještě jiné státotvorné 
uspořádání (Československá republika) 

a rozdělení krajů. V roce 1960, kdy nám 
bylo přidáno do názvu jedno S (Čes-
koslovenská socialistická republika), 
už figurovalo krajů jen deset, proto 
i krajských správ lékáren zůstalo po 
reorganizaci jen deset a tím pádem 
i deset provozních oddělení oční op-
tiky. V jejich čele zůstali vynikající oční 
optici, jako například v Jihomoravském 
kraji Láďa Dolanský, v Západočeském 
kraji Stanislav Beneš, ve Východočes-
kém kraji Mirek Panenka, který měl 
k sobě vynikajícího optika Miroslava 
Víška, jenž měl na starosti zásobování. 
V Brněnském kraji to byl Rudolf No-
votný, v Ostravském Ludvík Gavelčík, 
později Zdeněk Malík, ve Středočes-
kém kraji Antonín Pína, v Olomouckém 
Milan Fidor.

V Praze jsem byl krajským očním 
optikem já a měl jsem k sobě dva 
optiky – Františka Hluchého a Zdeňka 
Trnku, později též Stanislava Dvořáka. 
Leopold Fárník na ministerstvu zdra-
votnictví zařídil, že krajští oční optici 
měli možnost se vzdělávat na tzv. 
doškolováku v Brně (Středisko pro další 
vzdělávání středních zdravotnických 
pracovníků, dnešní Národní cent-
rum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů),  podobný 
doškolovák existoval také v Bratislavě. 
Na Slovensku byli krajští optici tři – 
v Západoslovenském kraji Vojtěch Mu-
šitz v Bratislavě, ve Středoslovenském 
nejprve Stano Richtárek a po něm 
Dušan Šebeň v Banské Bystrici a ve 
Východoslovenském kraji byl krajským 
optikem Vladimír Oulehla v Košicích.

Setkávali jsme se společně na 
školeních, která někdy trvala i čtrnáct 
dní, např. školení o zákonech o sjedno-
ceném zdravotnictví apod.; mohli jsme 
si tak vyměňovat zkušenosti a stěžovali 
jsme si mezi sebou vzájemně na to, jak 
velmi špatně je obor veden, že nejvýš 
stojí lékárník, pak laborant a až potom 
oční optik, na kterého už nezbývají 
prostředky.

Dopisy pracujících

V roce 1960 se chtěla komunistická 
strana rehabilitovat, protože se proje-
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vovaly určité ekonomické nedostatky, 
vyhlásila tedy akci s názvem Dopisy 
pracujících. Každá stranická organizace 
měla napsat stížnost na cokoliv ze svého 
oboru. Využili jsme toho a dopis jsme 
jako pražští optici zpracovali a poslali 
jej na okresní výbor KSČ. Upozorňovali 
jsme v něm na to, že nemáme k dispozici 
moderní stroje, že patříme pod lékárny, 
že máme malé platy... Říkalo se, že těchto 
dopisů pracujících bylo několik stovek 
nebo snad tisíc tun a lidé si v nich stě-
žovali na všechno možné – od toho, že 
nejezdí tramvaje, až po to, že mají málo 
peněz atd.

Bohužel ani tento dopis pracujících, 
který jsme s nadějí na změnu vypra-
covali, v podstatě nevedl k žádnému 
zlepšení naší situace. Možná nám trošku 
vylepšili platy, ale dál jsme patřili pod 
lékárenské služby a dál jsme se scházeli 
na doškolováku pro oční optiky. Vytvořili 
jsme funkci mistra v dílně a tito mistři 
se doškolovali také v Brně. Doškolovali 
jsme se na oční optiky specialisty, tehdy 
se totiž dělalo hodně okluzorů a po-
dobných specializovaných prací. Každý 
vedoucí optiky měl být podle tehdejšího 
zákona nejméně jednou za pět let pro-
školen. Zkoušelo se samozřejmě nejen 
z odborných předmětů, ale i ze základů 
marxismu-leninismu. To se ale týkalo 
pouze účastníků dlouhodobých, více 
než třísemestrových kurzů.

Na doškolováku se nám postupně 
podařilo oddělit se od lékárníků, respek-
tive vedoucí katedry, což byl lékárník, 
si k sobě vzal na pomoc očního optika 
Milana Fidora z Olomouce, jenž začal 
pracovat na tom, abychom utvořili sa-
mostatnou katedru očních optiků a on 
se stal jejím vedoucím (to už hovoříme 
o letech 1962 až 1963).

Osobnost Josefa Altmana

Pro rozvoj oboru byla katedra oční 
optiky velice důležitá. Obor totiž ne-
tvořilo jen vedení nebo pár špičkových 
optiků. Význam měly i desítky jednot-
livých pracovníků, z nichž nesmím 
zapomenout na Josefa Altmana. Byl to 
původně přístrojový oční optik, který 
pracoval v Praze u firmy Srb a Štýs, 

později v Košířích u firmy Meopta. Na-
rodil se v roce 1921 nebo 1922 a jak už 
jsem zmiňoval v kapitole o pojízdných 
autobusech v minulém čísle časopisu, 
za války musely tyto ročníky jít pracovat 
do Německa, protože chyběli muži, kteří 
odešli na frontu (hovoříme konkrétně 
o roce 1942). 

Altman spolupracoval s panem Sr-
bem, majitelem firmy Srb a Štýs, a ten mu 
zprostředkoval, že mohl odejít do Sudet, 
konkrétně do Turnova do firmy Omat, 
kde pracoval jako přístrojový oční optik. 
Tam si začal trošku hrát s kontaktními 
čočkami, jinými slovy dělal nástroje na 
kontaktní čočky a vytvářel čočky takzva-
ně lisované tlakem z perspexu, možná 
se jednalo tehdy ještě o tzv. celon, což 
byla hořlavá surovina na bázi slídy. Udělal 
formu, jakýsi kovový hříbek, na něj pro-
tihříbek, vše zahřál a tlakem vytlačil tzv. 
afokální kontaktní čočku, což znamená, 
že fokus – dioptrie se dělala slzou.

Ke konci války vytvářel tzv. sklerální 
kontaktní čočky opírající se o skléru, což 
byly čočky pro ty, kteří měli keratokonus 
nebo vysoký stupeň astigmatizmu. Po 
válce, někdy v roce 1945 až 1946, se 
Altman osamostatnil a stal se živnost-
níkem. Podařilo se mu získat v Jablonci 
nad Nisou velkou vilu po židovských ma-
jitelích, která měla asi dvacet místností, 
a v ní zahájil výrobu kontaktních čoček. 
Velmi úzce spolupracoval s tehdejším 
starostou Společenstva očních optiků 
Bohdanem Heřmanským, který měl 
největší optiku v Praze na Václavském 
náměstí v pasáži Koruna, jak již bylo 
řečeno dříve. 

Altman vytvořil kontaktní čočky 
i nejlepšímu tehdejšímu tenistovi Čes-
koslovenska Jaroslavu Drobnému. Čočky 
to byly sice sklerální, afokální, se slznou 
čočkou, ale dotyčný dobře viděl, proto-
že nosil brýle. Byl vynikajícím tenistou, 
v roce 1954 se stal i wimbledonským 
vítězem. Po komunistickém převratu se 
rozhodl opustit Československo a v roce 
1949 emigroval do zahraničí. Nejprve se 
stal občanem Egypta, po několika letech 
se usadil v Londýně, kde žil až do své 
smrti v roce 2001.

Josef Altman měl na rozvoji oční 
optiky a oblasti kontaktních čoček 
velké zásluhy, posunul ji na vysokou 

evropskou úroveň. Spolupracoval také 
s profesorem Janem Vanýskem, šéfem 
Oční kliniky v Brně. V padesátých letech, 
když probíhalo tzv. dobrovolné zapoje-
ní, vstoupil také do nově tvořícího se 
sektoru oční optiky při Sanitasu, jehož 
šéfem byl Heřmanský, a svou výrobu 
kontaktních čoček pod tímto sektorem 
dál rozvíjel. 

K 1. lednu 1953 byl z optického 
sektoru vytvořen samostatný národní 
podnik Oční optika a Altman se stal jeho 
zaměstnancem. Když jsem se stal v roce 
1956 hlavním očním optikem, byl jsem 
u pana Altmana jednou na kontrole. 
Svou výrobu a způsob, jakým kontaktní 
čočky vyráběl, velmi tajil, ani mě nepustil 
dál. A já, protože jsem byl tehdy mladý 
pětadvacetiletý kluk, jsem nebyl dosta-
tečně kurážný. 

Když došlo ke zrušení národního 
podniku Oční optika k 1. lednu 1957, 
přešel Altman díky profesoru Vanýskovi 
do Brna pod Okresní ústav národního 
zdraví, pod který patřila také Oční klinika 
na ulici Pekařské, jejímž šéfem byl právě 
profesor Vanýsek. Kromě kontaktních 
čoček vyrobil Altman také první in-
trakamerální čočky, tedy čočky, jež se 
v současnosti voperovávají po šedém 
zákalu, a profesor Vanýsek asi padesáti 
pacientům tyto čočky implantoval (už 
tehdy, v letech 1959 až 1960!) a měl 
s nimi velké úspěchy. 

Altman se také zabýval pohyblivými 
očními protézami – ne skleněnými, ale 
pryskyřičnými. Do oční protézy se nejpr-
ve zezadu udělal hranatý otvor (zámek) 
a do pacientova oka se po enukleaci oč-
ního bulbu přišily příčné i zevní svaly na 
jakýsi implantát, který se nechal přerůst 
spojivkovým vakem. Tím vznikly hrany, 
jež se zapasovaly do oční protézy a ta 
pak byla pohyblivá. Používání pohybli-
vých očních protéz je velikou zásluhou 
Josefa Altmana.

 
Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště.



Nový PolaSkop3D aktivní rám

PolaSkop3D aktivní rám – více zážitků, více výsledků

Mnoho zákazníků k vám přichází, protože se v noci při jízdě cítí nejistě.  Protijedoucí auta nebo odrazy na silnici je
příliš oslňují. A když se k tomu navíc přidá nesprávná korekce a/nebo noční myopie, pak můžeme zákazníkovi velmi
dobře porozumět. S aktivním rámem PolaSkop3D máte nyní možnost přesně reagovat na tyto otázky a stížnosti.
Simulujte oslnění, velmi podobné realitě motoristy. Změřte a demonstrujte s barevnými LED diodami noční myopii
a nabídněte zákazníkovi, pokud je to pro něj skutečně přínosem, speciální brýle pro řízení.
Tak je refrakce zábavou, orientovaná na zákazníka a zcela fér.

Subjektivní měření noční myopie

Nasimulujte noční dopravní si-
tuaci.
V zatemněné místnosti se posu-
zují rozostřené kruhy různých
barev a mohou být pro tuto
světelnou situaci
korigovány odpovídajícími
čočkami. Test je také možno
přepnout pro spektrum barev
červená / zelená / modrá.

Smart Maddox

Maddoxův test pro horizontální
nebo vertikální měření s decen-
trálním osvětlením.
Tím nedochází k centrálnímu
oslnění oka
a my tak můžeme neprodleně
přejítíí k dalšímu měření.

Test oslnění

Zobrazí se motiv nočního sil-
ničního provozu a zdroj oslni-
vého světla simuluje
protijedoucí vozidlo. Zákazník
může posoudit, jak silné oslnění
pociťuje, např.
s porovnáním různých ko-
rekčních hodnot. Můžeme také
demonstrovat vliv  zákalu na
noční vidění.

Augenoptik Domažlice s.r.o.
Cihlářská 629
344 01 Domažlice
Česká republika

Bezplatná linka ČR 800 900 673
T   +420 379 300 450
F   +420 379 300 455
E   info@ao-do.cz
W www.ao-do.cz

BAVÍME SE OPTIKOU

Jako partner očních optiků, si Augenoptik Domažlice s.r.o. (dříve MailShop) stanovila motto:
bavíme se optikou. To znamená, že uděláme vše pro to, aby i Vás optika bavila, s nadšením jste měřili oči, Vaši 
zákazníci byli spokojeni...

Právě na veletrhu OPTA se výrazněným tématem „Očima řídíme svět“, představíme inovaci optotypu PolaSkop3D,
který nově definoval měření refrakce.
Pod heslem "Více zážitků - Více výsledků" nabízí nový PolaSkop3D Aktivní rám lepší možnosti refrakčního marke-
tingu pro otevřený prodej brýlí a trvale více zákazníků.
Test oslnění, Smart Maddox a subjektivní měření noční myopie jsou nové funkce, kterými lze velmi snadno dovy-
bavit každý PolaSkop3D pomocí výměnného aktivního rámu.
Zažijte novinku na vlastní oči, pavilon B, stánek 053



Refrakce noční myopie

Více zážitků. Více výsledků.

Smart Maddox

Test oslnění

NOVINKA

Zažijte novinku na vlastní oči.

OPTA 2016, pavilon B, stánek č. 053
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ZE ŽIVOTA ŠKOL   autoři: Mgr. Markéta Žáková, prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Rok 2015 v oboru optika 
a optometrie na 
FBMI ČVUT
Studenti i vyučující v oboru 

optika a optometrie na ka-
tedře přírodovědných oborů 
FBMI ČVUT byli v uplynulém 
roce aktivní a zaznamenali řadu 
úspěchů. Obor, který je akredito-
ván v rámci tříletého prezenčního 
bakalářského programu, dbá 
nejenom na teoretické znalosti, 
ale především na rozvoj prak-
tických dovedností budoucích 
optometristů. 

V minulém roce jsme ke dvěma sou-
časným optometrickým vyšetřovnám 
přidali laboratoř binokulárního vidění 
a v přízemí budovy vznikla laboratoř 
oční optiky a optometrie pro modelový 
nácvik praxe optometristů. Pro třetí 
ročník jsme zavedli praktické zkoušky 
z vyšetřování a korekce refrakčních vad, 

binokulárního vidění, kontaktních čoček 
na figurantech a prověření dílenské 
dovednosti.

Úspěchy studentů

Studenti i absolventi dosáhli v loň-
ském roce řady úspěšných výsledků. 
Svými názorně zpracovanými postery 
na sebe naši studenti (Bc. Tereza Čer-
nohousová, Bc. Tereza Kahounová, 
Bc. Martin Fůs a Bc. Jan Policar) upoutali 
pozornost již na Kongresu OPTOMET-
RIE-OPTIKA 2015 v Olomouci ve dnech 
19.–20. září – témata byla aktuální a zau-
jala i širokou odbornou veřejnost. Bc. Te-
reza Černohousová vyhrála soutěž, jež 
se konala pod záštitou firmy Cooper-
Vision na sjezdu ČKS v Nymburku ve 
dnech 6.–8. listopadu a postoupila do 

evropského finále soutěže absolventů 
optometrie. Vítězem českého kola ab-
solventských příspěvků na sjezdu ČKS 
se stal další čerstvý absolvent Bc. Martin 
Fůs za příspěvek Objektivní versus sub-
jektivní vyšetření zrakové ostrosti. Naši 
studenti též publikovali výsledky svých 
prací v odborných časopisech Jemná 
mechanika a optika a Česká oční opti-
ka. Od loňského září se podílí na výuce 
i dva doktorandi. V rámci doktorského 
studia studijního programu biomedi-
cínská a klinická technika se zaměřují 
na výzkum v oboru optometrie, resp. 
oftalmologie. 

Studenty se snažíme motivovat 
novými zahraničními spolupracemi 
a projekty v rámci programu Erasmus 
Plus. Několik studentů již absolvovalo 
semestrální studijní pobyt v zahraničí 
a velmi si tuto zkušenost pochvalují.
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Aktivity vyučujících

V březnu loňského roku se Mgr. Žá-
ková a Ing. Dragounová zúčastnily akce 
International Week v Helsinkách, kde 
vystoupily před studenty optometrie 
na Metropolia University s přednáškou 
o možnostech studia na FBMI ČVUT 
v oboru optika a optometrie a inspi-
rovaly se tamní výukou optometrie. 
S Metropolia University v Helsinkách 
má FBMI ČVUT navázánu dlouhodobou 
spolupráci. Ve dnech 8.–9. července 
přijel na krátkou návštěvu prof. Papagni 
z univerzity v Miláně (Università degli 
Studi di Milano-Bicocca). Seznámil se 
s naší fakultou a podepsal vzájemnou 
smlouvu Erasmus Plus, která rozšíří 
možnosti výjezdu studentů optometrie.

Ve dnech 23.–26. listopadu na-
vštívila naši fakultu v rámci programu 
Erasmus Plus Dr. Kaarina Pirilä z Metro-
polia University v Helsinkách. Dr. Pirilä 
představila možnosti studia optometrie 
v Helsinkách a ukázala vyučujícím na 
FBMI výhody e-learningové výuky 
v oboru optometrie. Společně jsme dis-
kutovali o možnostech další spolupráce 
i v oblasti výzkumu a e-learningové 
výuky. V prosinci 2015 jsme dále navá-

zali spolupráci s pracovištěm Terrassa 
School of Optics and Optometry 
v Barceloně a byla podepsána smlouva 
Erasmus Plus, která umožní intenzivněj-
ší spolupráci a pro studenty bude další 
možností studia optometrie ve Španěl-
sku. V letošním roce se budeme snažit 
nabídku zahraničních výjezdů na další 
evropské univerzity s kvalitní výukou 
optometrie ještě rozšířit. V lednu 2016 
vstoupila FBMI ČVUT v Praze do řad 
členů Evropské rady ECOO (European 
Council of Optometry and Optics).

Propagace oboru 
pro veřejnost

Prostřednictvím Dne zraku v dubnu 
a říjnu 2015 a Dne zdraví s FBMI v dubnu 
jsme chtěli přiblížit obor optika a op-
tometrie veřejnosti. Akce navazovaly 
na Dny zdravých očí, které úspěšně 
proběhly v minulosti, a podpořily pre-
venci a včasný záchyt zrakových vad 
mezi studenty a zaměstnanci ČVUT. 
Studenti pod dozorem pedagogů 
prováděli objektivní a subjektivní vy-
šetření refrakčních vad, poradenství 
stran aktuální korekce zraku a aplikaci 

kontaktních čoček. Pořádáním pra-
videlných studentských aktivit Dny 
zraku pravidelně informujeme o oboru 
optika a optometrie širokou veřejnost 
a studenti zároveň získávají podklady 
pro tvorbu svých praktických výzkumů. 
Tyto akce, jež jsou součástí praktické 
výuky studentů zejména v posledních 
dvou semestrech studia, mají vysokou 
návštěvnost a jsou studenty i širší veřej-
ností velice pozitivně hodnoceny.

Přihlášky ke studiu na FBMI ČVUT se 
přijímají do 31. března 2016 v elektronic-
ké podobě na stránce https://prihlaska.
cvut.cz/apps/kos/prihlaska/. Podmínky 
pro přijetí ke studiu do prezenční formy 
tříletého bakalářského studijního pro-
gramu biomedicínská a klinická tech-
nika a další informace o oboru optika 
a optometrie lze nalézt na http://www.
fbmi.cvut.cz/. 

Mgr. Markéta Žáková
FBMI ČVUT v Praze
marketa.zakova@fbmi.cvut.cz

prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
novakji@fsv.cvut.cz 

Foto: Bc. Jan Policar

Během Dne zdraví s FBMI vyšetřovali budoucí optici a optometristé zrak zaměstnancům a studentům ČVUT.
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VELETRH OPTI 
kraluje oboru
Od pátku 15.  do nedě le 

17.   ledna proběhl na mni-
chovském výstavišti veletrh opti 
a zaznamenal úspěch po všech 
stránkách. Navštívilo jej více než 
27 500 odborných návštěvníků 
z 81 zemí, kteří během tří veletrž-
ních dní objednali zboží za více 
než 152,9 milionů eur.

Konečné hodnocení návštěvníků 
i vystavovatelů je velmi pozitivní – celých 
95,3 % návštěvníků a 91,7 % vystavova-
telů hodnotí veletrh známkou vynikající 
až dobrý. Pro 70,3 % návštěvníků je při 
hodnocení spokojenosti rozhodující 
především skutečnost, že veletrh spl-
ňuje tři základní požadavky: přítomnost 
vedoucích firem na trhu, široká nabídka 
a mezinárodnost vystavovatelů. 

S velmi kladnou odezvou se setkaly 
dvě novinky letošního ročníku. Více 
než dvě třetiny návštěvníků ohodnotily 
jako nejzajímavější hlavní téma digitální 
optometrie a premiéru nového prostoru 
!HOT-Area v pavilonu C1, kde se sešlo 
přes 60 společností s nezávislými a mód-
ními značkami.

Veletrh opti 2016 byl 
rájem dětských brýlí  

Používání chytrých telefonů, málo 
pohybu a pobytu na čerstvém vzdu-
chu, hraní her na počítačích nebo 
čtení textů na tabletech z krátké 
vzdálenosti – to všechno jsou důvody, 
proč stále více dětí trpí krátkozrakostí. 
Oční optici i oftalmologové se v blíz-
ké budoucnosti budou muset tímto 
vývojem více zabývat. Na veletrhu 
opti představilo dětské brýle a další 
pomůcky pro nejmenší  nositele, 

školáky i teenagery více než 85 vy-
stavovatelů ve všech čtyřech halách. 
Netradičně byly dětské obruby k vi-
dění i uprostřed Mnichova při focení 
na ručně vyrobených loutkách před 
nejznámějšími památkami. Například 
budova Bavorské státní opery vytvo-
řila kulisu pro obruby Woodpecker 
od firmy Mykita, které jsou vyrobeny 
z nerezové oceli a jejich povrch je 
opatřen speciálním lakem, jenž brýle 
chrání proti poškrábání. Brýle jsou 
k dispozici ve čtyřech barvách a jsou 
ideální pro malé raubíře od osmi let.

VELETRHY autor: redakce
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Balkon mnichovské radnice je ma-
gickým místem pro všechny fanoušky 
fotbalového klubu Bayern Mnichov – 
tady se před tisícovkami fanoušků osla-
vují klubová vítězství. Příští mistrovské 
oslavy zde mohou mladí fanoušci prožít 
například s obrubami Vulkani (výrobce 
IVKO) v klubových barvách červené 
a bílé. Do stranic této obruby z kolekce 
My Colours je možné vložit tři až šest 
barevných kostek a tím měnit jejich 
délku od 116 do 125 mm.

Zajímavosti z opti  

Společnost Pricon vystavovala moderní 
a především bezpečné dětské brýle, vhod-
né pro školní sportování. Hned pět modelů 
ve 30 variantách velikostí a barev získalo 
v testu školních brýlí nejvyšší ocenění od 
Nadace Bezpečnost ve sportu (ASiS). Láka-
dlem na stánku Pricon byly zejména nové 
modely z kolekce Centro Style Active.

Na stánku společnosti Tom Davies 
fungovala po celé tři dny tvůrčí dílna – 
oční optici měli možnost vytvořit si zde 
v tzv. Creative Lab vlastní obruby. Lon-
dýnská firma zde také vystavovala své 
nové brýlové kolekce Hamburg a Soho.

Firma gloryfy, specialista na sluneční 
a sportovní brýle, přijela do Mnichova se 
svou první kolekcí korekčních brýlí. Jak 
je u rakouské firmy zvykem, brýle gloryfy 
GX mají nejen nerozbitnou obrubu, ale 
i nerozbitné čočky. Tato novinka byla 
vytvořena ve spolupráci se spisovatelem 
Bernhardem Aichnerem, který se svým 
thrillerem Totenhaus figuruje na žebříč-
cích knižních bestsellerů. 

Italská firma WooDone, známá od roku 
2011 jako výrobce dřevěných brýlí, předsta-
vila na veletrhu jedinečný doplněk – dřevě-
ný pánský motýlek. Kolekce pojmenovaná 
ROBIN WOOD zahrnuje 11 modelů motýlků 
z ořechového dřeva, exotického padouku 
či módního zebrana. Vysoce elegantní mo-
týlky jsou symbolem zlatých dvacátých let 
a přizpůsobí se všem příležitostem. 

Společnost Silhouette přivezla na 
veletrh úžasnou kolekci slunečních brýlí, 
v níž převládají čisté, redukované tvary 
zbavené všech zbytečností. Prvořadý pro 
nositele je pocit svobody. Speciální kolek-
ce, kterou pro značku Silhouette vytvořil 

americký módní návrhář Wes Gordon, 
přináší eleganci a rafinovanost v podobě 
kulatých dámských slunečních brýlí ve 
čtyřech fascinujících barvách, v nichž se 
snoubí retro styl s futurizmem.

Velký úspěch zaznamenala značka 
Robert Rüdger s kultovním modelem 
RR027 – jedná se o intelektuální model 

s nádechem stylu vintage: kulaté obruby 
ze vzácné rohoviny spojené originálním 
nosníkem, jenž je vytvarován z pružiny 
vyrobené z titanu, tedy ze stejného ma-
teriálu, z něhož jsou i stranice.

Z tiskových zpráv veletrhu přeložila redakce
Foto: GHM, ZED_COMM

Rozesmátí dětští modelové s obrubami Ivko Starwars, Opta Filao a Pricon.

Model RR027 značky Robert Rüdger s originálním nosníkem.

Nerozbitné brýlové obruby gloryfy.
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PREFERENČNÍ 
VIDĚNÍ 
jako objektivní metoda 
vyšetření zrakové 
ostrosti 
Zraková ostrost patří mezi vel-

mi důležité parametry každé 
optické soustavy, tedy i oka. Je 
podmíněna rozlišovací schop-
ností oka a aktuálním refrakčním 
stavem. Při vyšetření zrakové 
ostrosti určujeme funkčnost 
sítnice v oblasti centrální krajiny. 

  Zraková ostrost je definována 
jako schopnost vizuálního systému 
rozlišit prostorové změny. U dospě-
lých jedinců měříme zrakovou ostrost 
nejčastěji subjektivní metodou, tedy 
pomocí optotypových tabulí. Ať už jde 
o klasický Snellenův optotyp nebo jinou 
alternativu, jako jsou tzv. logMAR opto-
typy, vždy je zraková ostrost hodnocena 
tak, že vyšetřovaný čte standardní sadu 
písmen v předepsané vyšetřovací vzdá-
lenosti. Vyšetření je klasifikováno jako 

subjektivní, neboť vyžaduje aktivní reakci 
vyšetřovaného. Tento úkol vyžaduje tři 
úrovně optické, respektive neurologic-
ké odpovědi, které zároveň představují 
jakési tři úrovně zrakové ostrosti. 

První úrovní je tzv. detekce (detecti-
on acuity), kdy vyšetřovaný musí regist-
rovat daný cíl nebo znak. Druhou úrovní 
je rozlišení testovacího kritéria, tedy tzv. 
resolution acuity. Poslední úrovní je 
rozpoznání (tzv. recognition acuity), kdy 
vyšetřovaný musí identifikovat konkrétní 
symbol na základě svého vizuálního vní-
mání a uloženého obrazu daného znaku 
v paměti (Rosenfield, 2009). V české 
literatuře (např. Rutrle, 2000) se obje-
vuje obdobné rozdělení na minimum 
cognibile (schopnost rozlišit tvar, sym-
bol), minimum separabile (schopnost 
rozlišit dva blízko vedle sebe ležící body) 
a minimum legibile (pochopení smyslu 

pojmu, který se skládá z více známých 
jednotlivých symbolů, tedy schopnost 
číst slova, resp. texty). 

Vyšetření zrakové 
ostrosti   

Pro měření všech těchto úrovní 
zrakové ostrosti je však nutná spolu-
práce vyšetřovaného, jeho schopnost 
rozpoznat dané znaky a reagovat 
na pokyny vyšetřuj íc ího.  Většina 
dospělých jedinců je schopna tyto 
požadavky splnit. 

U dětí předškolního věku, které ještě 
neumějí pojmenovat potřebná písmena, 
se při testování zrakové ostrosti využívá 
unikátních symbolů a znaků, jako jsou 
například Lea symboly. Becker [1] ve své 
studii uvádí, že úspěšnost měření zrako-



  61

vé ostrosti za použití Lea symbolů byla 
u dětí ve věku tří let 76 % a u dětí ve věku 
čtyř let 95 %. Nejnižší věková hranice, kdy 
je dítě schopno vykonávat tento test pro 
měření zrakové ostrosti, je podle Beckera 
21–30 měsíců. Pro měření zrakové ost-
rosti u dětí mladších 24 měsíců neexistují 
žádné symboly nebo znaky, které by bylo 
dítě schopno rozpoznat a identifikovat. 
V těchto případech se využívá metoda 
optokinetického nystagmu, sVEP či me-
toda preferenčního vidění. Tyto metody 
považujeme za objektivní, neboť nejsou 
ovlivněny myslí či subjektivním vnímá-
ním vyšetřovaného. 

Objektivní metody 
vyšetření zrakové 
ostrosti   

Optokinetický nystagmus   

V případě optokinetického nystag-
mu (OKN) se jedná o nepodmíněný 
oční reflex, který je vyvolán pohybem 
pozorované vizuální scény. Jde o hladký 
sledovací pohyb ve směru pohybu scé-
ny, který je následován rychlou sakádou 
opačného směru. Oba tyto pohyby 
řadíme mezi velké oční pohyby, proto-
že je můžeme registrovat při vyšetření 
vlastním zrakem. Optokinetický reflex 
lze vyvolat přibližně od šestého měsíce 
věku. K vyvolání OKN se nejčastěji vy-
užívá metoda optokinetického bubnu 
(obr. 1). Jde o speciální pomůcku ve 
tvaru otočného válce, který je pokryt 
černobílými kontrastními pruhy ori-
entovanými kolmo ke směru otáčení. 
Podle šířky pruhů, resp. jejich prostorové 
frekvence, pak lze určit velikost zrakové 
ostrosti dítěte. Vzhledem k tomu, že 
OKN je vyvolán podvědomě, má tento 
způsob testování také nezastupitelné 
místo v průkaznosti simulace či disimu-
lace vidění. Nicméně i tato jednoduchá 
technika má svá omezení, jako je napří-
klad funkční okohybný systém. 

Metoda zrakově 
evokovaných potenciálů  

Další objektivní metodou pro vy-
šetření zrakové ostrosti jsou zrakově 

evokované potenciály. Metoda zrakově 
evokovaných potenciálů (Visual Evoked 
Potentials, VEP) je metoda založená na 
snímání elektrických potenciálů, které 
vznikají ve vizuálním kortexu jako re-
akce na pohybující se vizuální podnět. 
Tímto podnětem je nejčastěji měnící 
se černobílá šachovnicová struktura, 
tzv. strukturovaný podnět. Na základě 
nejmenší prostorové frekvence, kte-
rá vyvolá podráždění, pak určujeme 
zrakovou ostrost vyšetřovaného. Pro 
potřebu objektivního vyšetření zrakové 
ostrosti byla vyvinuta metoda sVEP 
(sweep VEP), která je modifikací klasické 
metody VEP a podstatně snižuje dobu 
trvání testu. Měření pomocí sVEP je 
v klinické praxi využíváno například pro 
zhodnocení správného vývoje zrakové 
dráhy anebo u pacientů, kteří nejsou 
schopni z nějakého důvodu zvládnout 
jiné metody měření zrakové ostrosti 
(např. při motorických poruchách nebo 
poruchách učení).

Metoda preferenčního 
vidění  

Metoda preferenčního vidění (pre-
ferential looking) je založena na pod-
vědomé reakci vyšetřovaného. Řadíme 
ji tedy také mezi objektivní metody 
vyšetření zrakové ostrosti. Jde v podstatě 
o testování první úrovně zrakové ostrosti, 
tedy tzv. detection acuity. Vychází ze 
skutečnosti, že lidské oko upřednost-
ňuje pohled na strukturovaný podnět 
před pohledem na barevně homogenní 
pole. Obvykle se využívá u malých dětí 
nebo mentálně retardovaných osob. Při 
této metodě je používána kombinace 
kontrastní testovací plochy a barevně 
homogenního pole, přičemž úkolem 
vyšetřujícího je pozorovat pohyby očí, 
hlavy či výraz ve tváři dítěte, na základě 
kterého pak vyšetřující určí, zda vyšetřova-
ný vidí danou testovou figuru či obrázek. 

Metody preferenčního vidění  
Při metodě preferenčního vidění se 
využívají různé testovací karty, například 
Teller Acuity Cards, Cardiff Cards nebo 
Lea Gratings Cards. 

Teller Acuity Cards (obr. 2) byly vyvi-
nuty pro velmi malé děti, které ještě ne-

poznají ani základní obrázky. Karty mají 
tvar obdélníku, na jedné jeho polovině 
je strukturovaný podnět ve formě různě 
širokých černobílých pruhů, na druhé 
polovině je homogenní pole. Uprostřed 
je otvor, kterým vyšetřující pozoruje 
reakci dítěte. Na základě této reakce pak 
zhodnotí, zda dítě daný podnět vidělo. 
Vyšetřující postupuje od nejvyšších 
prostorových frekvencí po nižší až do 
okamžiku, kdy dítě daný strukturovaný 
podnět už nefixuje. Celé vyšetření probí-
há ve speciálním boxu, aby nedocházelo 
k rozptylování dítěte okolními podněty. 
Platí, že čím vyšší prostorové frekvence 
vyšetřovaný vnímá, tím vyšší je jeho 
zraková ostrost. Vyšetřovací vzdálenost 
je obvykle přizpůsobena věku dítěte 
(do šestého měsíce věku je vzdálenost 
38 cm, do tří roků 55 cm, pro děti starší 
tří let činí vzdálenost cca 84 cm) [8].

Cardiff Cards (obr. 3), které využí-
vají jako strukturovaný podnět různé 

obr. 1  Optokinetický buben.

obr. 2  Teller Acuity Cards.

obr. 3 Cardiff Cards.
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obrázky z dětského světa (ryba, auto, 
dům…), jsou pro děti samozřejmě 
atraktivnější a snáze tak udrží jejich 
pozornost při vyšetřování. Cardiff 
Cards jsou o něco menší než před-
chozí Tellerovy karty. Mají neutrálně 
šedý podklad a nahoře nebo dole 
je vyobrazen dětský motiv. Technika 
vyšetřování je velmi podobná jako 
v případě Tellerových karet.

Určitou modifikací těchto karet pak 
jsou City-Cardiff Cards, kde nejsou pou-
žity dětské motivy, ale klasické kontrastní 
pruhy o určitých prostorových frekven-
cích jako u Tellerových karet. Dítěti jsou 
postupně předkládány testovací karty 
od nejnižších frekvencí (široké pruhy). 
Pokud dítě fixuje danou kartu, jsou 
mu plynule předkládány karty další 
s postupně nižšími prostorovými frek-
vencemi až do chvíle, kdy vyšetřovaný 
není schopen přesně určit fixaci u dvou 
po sobě jdoucích karet. V tomto případě 
jsme již za hranicí zrakové ostrosti dítěte 
a za hodnotu naměřené zrakové ostrosti 
se považuje poslední karta, u níž vyšet-
řovaný s jistotou určil fixaci.

Závěr 

Všechny tyto výše zmíněné metody 
měření zrakové ostrosti, které využívají 
princip preferenčního vidění, řadíme 
mezi metody objektivní. Lze je s úspě-

chem použít u nespolupracujících 
pacientů, jako jsou děti či určitá skupina 
dospělých jedinců, u nichž subjektivní 
metody měření zrakové ostrosti selhá-
vají. Objektivní metody nám umožňují 
sledovat vývoj zrakové ostrosti u dětí 
a včas diagnostikovat a korigovat pří-
padnou refrakční vadu. 

Mgr. Gabriela Spurná
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
spurna.gabriella@gmail.com
Grafické podklady: archiv autorů, 
www.dollarphotoclub.com
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Petr Vykypěl

POLYVINYLALKOHOL: 
vývoj moderních technologií 
při výrobě kontaktních čoček
Na počátku 90. let byly do-

stupné převážně hydro-
gelové a  tvrdé plynopropustné 
kontaktní čočky. Tato skutečnost 
znamenala výrazné zlepšení 
v péči o oči při nošení kontakt-
ních čoček pro miliony uživatelů. 
V té době předpovídali lidé pra-
cující ve výzkumu posun k  jed-
nodenním kontaktním čočkám 
kvůli zvýšení bezpečnosti a po-
hodlí při nošení. 

Avšak tehdejší výrobní technologie 
neodpovídaly požadavkům na novou 
generaci jednodenních kontaktních 
čoček. Jak by tak propracovaná korekč-
ní pomůcka, jako je kontaktní čočka, 
mohla být vyráběna ve stálé a reprodu-
kovatelné kvalitě a zároveň být cenově 
dostupnou? Jedním z řešení byl dobře 

známý polymer polyvinylalkohol (PVA). 
Tento polymer byl úzce spjatý s novou 
technologií, která využívá energie svět-
la k tomu, aby přeměnila chemickou 
strukturu PVA. Jak popisujeme v tomto 
článku, u materiálu PVA byla zjištěna uni-
kátní zvlhčovací vlastnost, která pomáhá 
minimalizovat jeden z nejčastějších dů-
vodů, proč uživatelé přestávají kontaktní 
čočky používat: nepohodlí způsobené 
osycháním [1].

Záblesk světla ve výrobě 
čoček

Na začátku 90. let se vědci ze spo-
lečnosti CIBA VISION soustředili na vývoj 
jednodenních kontaktních čoček, které 
by byly dostupné skutečně pro všechny. 
Výzkumné úsilí se nakonec zaměřilo na 

PVA – biokompatibilní, ve vodě rozpust-
ný polymer, který se již dříve používal 
v umělých slzách ke zvlhčení povrchu 
oka [8]. Vzhledem ke své biokompatibili-
tě a univerzálnosti má PVA další biomedi-
cínské využití, včetně použití v umělých 
chrupavkách a menisku. Ačkoliv byla 
společnost CIBA VISION již roku 1987 dr-
žitelem patentu na použití materiálu PVA 
v kontaktních čočkách [9], představovala 
výroba opravdovou výzvu – úkolem bylo 
zajistit cenovou dostupnost a zároveň 
reprodukovatelnou kvalitu. Výsledkem 
byl patent nového výrobního procesu, 
známého jako LightStream® Lens Tech-
nology [10].

Během výroby je PVA změněn na 
polymer kontaktních čoček (nelfil-
con A), a to za použití ultrafialového 
světla, nikoliv pomocí chemikálií [10]. 
Celý proces je zcela automatizovaný 
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a eliminuje chybné kroky, jako je např. 
manuální kontrola jakosti. Tento proces 
se ukázal být výhodným jak pro snížení 
výrobních nákladů, tak pro cenově 
dostupné čočky pro spotřebitele. Na 
rozdíl od ostatních technik používaných 
k výrobě kontaktních čoček obsahuje 
technologie LightStream® přesně 
vyrobené formy z polopropustného 
skla. Dokonce ani po přiblížení obou 
forem (patrice s matricí) se jejich po-
vrchy nikdy nedotýkají, zanechávají 
tedy úzký prostor, který umožňuje 
vyrobit kontaktní čočky s ultratenkým 
okrajem pro vyšší pohodlí při nošení. 
Jak je patrné z obr. 1, tohoto přesné-
ho okraje je dosaženo patentovanou 
technologií polopropustných částí 
formy, která vymezuje okraj kontaktní 
čočky v naprosto přesném průměru 
bez jakéhokoliv kontaktu mezi formami 
[10]. Kontrola jakosti probíhá auto-
maticky, a to za použití počítačového 
obrazového analytického systému pro 
každou jednotlivou čočku. Tento plně 
automatický proces je nejen rychlejší 
v porovnání s tradiční výrobou, ale 
poskytuje současně takovou úroveň 
efektivity, které je těžké dosáhnout po-
užitím standardních forem vyžadujících 
mechanickou separaci výrobku.

Neposedné molekuly 
zajišťující stabilizaci?

Výsledky výzkumů potvrzují, že 
nestabilita slzného filmu je významnou 
příčinou pocitu suchých očí a nepohodlí 

při nošení kontaktních čoček. Kvůli tomu 
mnoho uživatelů přestává kontaktní čoč-
ky nosit [11]. Proto je stabilní slzný film 
důležitý pro pohodlí při nošení čoček 
a úspěšný přechod na tento typ korekce. 

Vědci ze společnosti CIBA VISION 
zjistili, že dosažení tohoto úspěchu 
usnadní jedinečná vlastnost PVA – malá 
část molekul nezůstává na jednom mís-
tě v daném prostředí, ale postupně se 
pohybuje směrem k povrchu polymeru. 
S každým mrknutím oka se tyto moleku-
ly uvolňují na povrch kontaktní čočky 
a zajišťují tak delší proces zvlhčování 
a stabilizaci slzného filmu [1]. 

Finální vývoj: kontaktní 
čočky DAILIES® 
AquaComfort Plus®

Unikátní historii PVA můžeme sledo-
vat prostřednictvím vývoje kontaktních 
čoček společnosti CIBA VISION (nyní 
Alcon®). V roce 1996 byly ve Spojených 

státech představeny první kontaktní 
čočky, které byly vyrobeny pouze z ma-
teriálu PVA za použití technologie Light-
Stream® Lens Technology – kontaktní 
čočky DAILIES®. Materiál PVA u této starší 
generace kontaktních čoček byl stále 
ještě pevně vázán technologií síťování 
(cross-linking). Bylo objeveno, že volné 
nenavázané molekuly PVA mohou zvýšit 
pohodlí tím, že se uvolní do slzného fil-
mu [1]. Poté byla v kontaktních čočkách 
Focus® DAILIES® představena nová forma 
PVA aktivovaného mrkáním, a to pod 
názvem AquaReleaseTM. V dnešní době 
se do fyziologického roztoku v blistru 
přidává hydroxypropylmetylcelulóza 
(HPMC) a polyetylenglykol (PEG). Tyto 
látky pomáhají uživateli zvýšit komfort 
po nasazení čočky do oka na počátku dne 
(až dvě hodiny) a mají za důsledek vznik 
dnešních kontaktních čoček DAILIES® 
AquaComfort Plus® [12]. Nenavázaná 
forma PVA v těchto kontaktních čočkách 
se postupně uvolňuje více než 14 000krát 
za den, přičemž uvolnění následuje po 

obr. 1 LightStream® Lens Technology umožňuje vytvoření ultratenkého okraje čočky.

Ultrafialové světlo

Kovová maska

Čočka Vytvoření okraje

Formy, které se 
nedotýkají
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mrknutí oka (obr. 2) [13]. Klinická studie 
prokázala mimořádnou schopnost kon-
taktních čoček DAILIES® AquaComfort 
Plus® prodloužit dobu přerušení slzného 
filmu (BUT/Break-up time) mezi dvěma 
mrknutími. Tím je pro uživatele zajištěno 
pohodlí a jasné vidění [12]. 

Wolffsohn a kolektiv zkoumali 
vlastnosti kontaktních čoček v klinické 
studii. V této jednoduše zaslepené 
klinické studii porovnávali kontaktní 
čočky DAILIES® AquaComfort Plus® 
s několika dalšími jednodenními kon-
taktními čočkami, které zvyšují pohodlí, 
i když byly nošeny po dobu až 16 ho-
din (první zaslepené rameno bylo pro 
vyšetřujícího lékaře a druhé otevřené 
rameno bylo pro uživatele různých 
značek kontaktních čoček). Celkem 34 
účastníků v této studii nosilo každou 
z kontaktních čoček v náhodném pořa-
dí. Poté byla vyhodnocena neinvazivní 
doba přerušení slzného filmu (NIBUT/
Non-invasive Break-up time) před 
nasazením čoček a potom při nošení 
kontaktních čoček po dobu 8, 12 a 16 
hodin. Výsledkem této studie je zjištění, 
že slzný film byl významně stabilnější 
na povrchu kontaktních čoček DAILIES® 
AquaComfort Plus® (16,7 ± 6,8 s; p = 
0,002) než u čoček 1-DAY ACUVUE® 
MOIST® (14,2 ± 7,0 s) a SofLens® Daily 
Disposable (12,7 ± 4,3 s). 

Závěr

Kontaktní čočky DAILIES® Aqua-
Comfort Plus® jsou dnes názorným 

příkladem vývoje technologie PVA 
od základního materiálu pro původní 
kontaktní čočky až k pokročilému po-
lymeru, který uvolňuje zvlhčující látky 
s každým mrknutím oka. Tyto pokroky 
v technologii PVA nyní dovolují očním 
specialistům nabízet inovované kon-
taktní čočky, které podporují stabilní 
slzný film a poskytují zvlhčení v průbě-
hu celého dne. 
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obr. 2  Nepřetržité uvolňování PVA v kontaktních čočkách DAILIES® AquaComfort Plus® podporuje s každým mrknutím oka stabilitu 
slzného filmu. 

JAK UVOLŇOVÁNÍ PVA 
VYTVÁŘÍ VLHKOST 
AKTIVOVANOU KAŽDÝM 
MRKNUTÍM OKA [8]:

• Pevně vázaný PVA vytváří materiál 
čoček

• Část PVA pluje volně uvnitř mate-
riálu čočky

• Mrkání uvolňuje PVA do slzného 
filmu

slzný film

EPITEL ROHOVKY

STABILNÍ SLZNÝ 
FILM

KONTAKTNÍ ČOČKA

NESTABILNÍ SLZNÝ 
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KERATOKONUS 
PO OPERACI 
LASIK – malá odysea
P ř í spěvek  pop isu je  p ř í -

pad dlouhodobé aplikace 
kontaktních čoček u staršího 
muže, u něhož se po operaci 
Lasik ,  provedené v   le tech 
2000/2001, vyvinula kera-
tektázie. Pacient (v  té době 
65letý muž) si přál lépe vidět 
a  především zvýšit pohodlí 
nošení  kontaktních čoček. 
Stěžoval si na velké problémy 
se suchým okem při nošení 
k o n ve nčn í c h  k o n t a k t n í c h 
čoček .  Postupně  mu by ly 
aplikovány čočky s  různým 
průměrem a  různým systé-
mem, až nakonec v roce 2011 
byla aplikována minisklerální 
čočka, kterou klient používá 
dodnes.

 Úvod  

Metoda Lasik (Laser assisted in situ 
keratomileusis) se v refrakční chirurgii 
používá od roku 1990. Již více než 25 let 
nabízí možnost trvalé korekce refrakčních 
vad. V průběhu let získali operatéři velké 
množství zkušeností a zavedení technic-
kých novinek, jako například femtosekun-
dového laseru, přispělo k tomu, že při zod-
povědné volbě pacienta lze dosáhnout 
dobrých výsledků. Obliba této metody 
proto v průběhu let vzrůstá. V Německu 
byla například v roce 1996 použita u 700 
osob, v roce 2014 již u 139 000 pacientů.

Jako každý chirurgický výkon má však 
i Lasik svá rizika. Četnost a forma kom-
plikací závisí kromě vhodného výběru 
pacienta především na zkušenosti ope-
ratéra, velikosti refrakční vady a použité 

technice. Mezi rizika patří zhoršené vidění 
při soumraku či v noci způsobené sníže-
nou kontrastní citlivostí, světelné kruhy 
kolem zdrojů světla, infekce v souvislosti 
s operačním výkonem, překorigování 
nebo podkorigování či snížení nejlépe ko-
rigovaného vidění. Největším problémem 
je zeslabení tkáně. Při nepříznivém stavu 
tkáně před operací může být ztenčení 
rohovky po operaci příčinou keratektázie. 
Četnost této těžké komplikace se udává 
v rozmezí 0,6–0,9 %, resp. 2,5 % při vyšší 
krátkozrakosti. Keratektázie po operaci 
Lasik je dlouhodobá komplikace, která se 
může vyskytnout i s odstupem až 10 let 
od operace. Suché oko představuje méně 
závažnou komplikaci, která se ovšem 
vyskytuje v 15 až 20 % případů. Příčinou 
suchého oka je poškození inervace 
přerušením rohovkových nervů. To vede 
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ke snížené frekvenci mrkání a úbytku 
produkce slz. Pokud již před operací bylo 
přítomno latentní suché oko, je prognóza 
ještě horší.

V některých případech je nutné ap-
likovat po operaci Lasik kontaktní čočky. 
Důvodem může být potřeba dokorigo-
vat zbytkovou refrakci nebo nemožnost 
dosáhnout brýlovou korekcí dobrého 
vidění kvůli nepravidelnosti rohovky.

U zmíněného 65letého pacienta byla 
použita korekce kontaktními čočkami. 
Operace Lasik bohužel neměla příznivý 
výsledek a během sedmi let po operaci 
byla pacientovi diagnostikována obou-
stranně keratektázie. Situace byla obzvlášť 
svízelná vzhledem k výskytu suchého oka.

Popis případu 
konkrétního pacienta  

Anamnéza  

Pacient se dostavil k prvnímu vyšet-
ření v březnu 2008. Přál si zlepšit vidění 
a pohodlí při nošení kontaktních čoček. 

Trpěl výraznou suchostí očí, především 
v průběhu nošení jeho tvarově stálých 
kontaktních čoček. Pravidelně proto pou-
žíval zvlhčující roztoky a čočky mohl nosit 
jen několik hodin. Navíc popisoval dvojité 
vidění se stávajícími kontaktními čočkami.

Pacient je aktivní důchodce, udržuje 
se v kondici hraním badmintonu a péčí 
o vnoučata, pravidelně řídí auto a rád 
pracuje na počítači. Dále uvedl, že kvůli 
kardiovaskulárnímu onemocnění má 
implantován stent. Z léků užívá Meto-
hexal (betablokátor), Pravastatin (snižuje 
cholesterol), ASS 100 (lék na ředění krve) 
a Allopurinol (léčí dnu).

Oční anamnéza: asi před 10 lety měl 
šponu v pravém oku, dlouhá léta nosil 
brýle. Protože mu vadily při sportu (bad-
minton, fitness), rozhodl se pro operaci 
Lasik (pravého oka v roce 2000, levého 
v roce 2001). Věděl, že má oboustranný 
astigmatizmus. Brzy po operacích došlo 
ke zhoršení vidění, v roce 2004 byla 
diagnostikována keratektázie rohovky 
levého oka, v roce 2007 i pravého oka. 
Na radu očního lékaře byl v roce 2006 
proveden crosslinking levého oka, 

v roce 2008 tentýž zákrok na pravém 
oku. Na doporučení očního lékaře byly 
bez úspěchu aplikovány korneální čočky. 
U pacienta bylo navíc diagnostikováno 
suché oko, stěžoval si také na zvýšenou 
citlivost na osvětlení. Dále uvedl, že asi 
měsíc používal antibiotické kapky na 
opakované zánětlivé reakce oka.

Kontrola kontaktních 
čoček  

Kontaktní čočky byly pevně usazeny 
a výrazně decentrovány, což vysvětluje 
udávanou diplopii. Obě čočky měly 
v apikální oblasti nánosy a při mrkání 
byly nestabilní. Vizus pravého oka činil 
0,63, levého 0,8.

Topometrie  

Na pravém oku byla zjištěna asyme-
trická strmost v dolní střední periferii, 
hodnocená jako keratokonus druhého 
stupně. Rádius v centrální oblasti leží 
mezi 7,41 a 7,34 mm v šikmé ose. Na 
levém oku byly zjištěny známky pelu-

Pravé oko                                                          Levé oko

Slzy TMH 1/3 LK, málo Ptk, bělošedavá interference, BUT: 8 s                                                                                             TMH 1/3 LK, málo Ptk, bělošedavá interference, BUT: 4 s              

Víčka        jemné šupinky                                                                  jemné šupinky                                                                  

Okraje víček volné                                                                            volné                                                                            

Řasy               jemné šupinky                                                                  jemné šupinky                                                                  

Spojivka
injekce stupeň 2,0; fluorescein (+), kalciové infarkty tarzální 

spojivky                                                

injekce stupeň 2,0 až 2,5; fluorescein (+),  kalciové infarkty tarzální 

spojivky                   

Limbus     injekce stupeň 1 až 1,5                                                        injekce stupeň 1 až 2,5

Rohovka       
oblast jizvy zřetelná, fluorescein (+) tečkovité defekty v dolní 

části jizvy

oblast jizvy zřetelná, zakalení na vrcholu, fluorescein (+), velkoploš-

né tečkovité defekty, eroze v dolní polovině rohovky

Čočka           počínající zákal, žlutavé zabarvení                počínající zákal, žlutavé zabarvení                

tab. 1 Vyšetření předního segmentu – přehled nálezů.

obr. 1 Topometrie pravého oka. obr. 2 Topometrie levého oka.
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cidní marginální degenerace (PMD). 
Centrální rádius byl naměřen 7,31/6,79 
mm s plochým meridiánem v ose 109° 
(obr. 1, 2).

Vyšetření předního 
segmentu  

Přehled nálezů je uveden v tab. 1. Ve 
střední oblasti jsou oboustranně dobře 
patrné hranice Lasiku. Na pravém oku 
jsou dobře patrné jizvy nazálně dole. 

Obarvení fluoresceinem ukázalo velkou 
plošnou erozi v centru.

Klasická péče  

Po úspěšném zvládnutí centrální 
eroze proběhl nejprve pokus s aplikací 
speciálních kontaktních čoček pro 
nepravidelně zakřivené rohovky (Rose 
K IC2, výrobce Galifa). Na oku se při po-
souzení chovaly dobře, vizus se zlepšil 
na 1,2 oboustranně. Při kontrole si však 

pacient stěžoval na permanentní pocit 
cizího tělíska a zarudnutí očí, které shle-
dával jako nesnesitelné především na 
levém oku, a vrátil se ke svým starým 
čočkám. Na přání klienta a doporučení 
očního lékaře jsme se vrátili ke sklerálním 
čočkám, především kvůli nesnášenli-
vosti tvrdých RGP čoček. Jelikož i toto 
řešení bylo pacientem označeno jako 
nevyhovující, byla navržena lamelární 
keratoplastika. 

Jako základní čočky byly aplikovány 
vysoce propustné čočky Night & Day firmy 
Ciba Vision (nyní Alcon). Zbytková refrakce 
po aplikaci těchto čoček je uvedena v tab. 2.

Výsledek měření zakřivení s apliko-
vanými čočkami Night & Day: sagitální 
rádius 25°. Pacientovi byly aplikovány 
korekční čočky Menicon se zakřivením 
vpravo 7,50 mm a vlevo 7,30 mm s prů-
měrem 9,2 mm. S touto korekcí dosáhl 
pacient monokulárně vizus 0,8 a bino-
kulárně 1,0. Stav hodnotil jako mnohem 
příjemnější, i když vnímal vyšší tloušťku 
čoček. Pacientovi bylo doporučeno ně-
kolik typů prostředků pro péči o oba typy 
čoček. Při kontrole po dvou týdnech bylo 
zjištěno, že pacient čočky moc nenosí – 
jako důvod uvedl výrazný pocit suchých 
očí. Později bylo zjištěno i horší vidění 
především levého oka. Pacient byl ode-
slán k očnímu lékaři, který zjistil výraznou 
suchost rohovky a doporučil používat gel. 
Dosavadní systém korekce byl přerušen. 
V plánu byl další pokus o korekci tvrdými 
RGP čočkami.

Mezitím byla na levém oku provede-
na operace crosslinking a pacient nosil 
své staré čočky Rose K IC2 a korneální 
čočky.

Oko         Sféra           Cylindr            Osa        Vizus

Pravé         –4,75           –0,50             92° 0,9

Levé           –4,25           –4,0               98°        0,8

tab. 2 Zbytková refrakce a vizus s čočkou Night & Day.

Oko         Typ čočky                                  
Základní 
zakřivení   

D            Průměr       Materiál

Pravé         
Müller Welt 

Compact EZM 0,6/0,0         
8,00             –2,0               10,20         Bo EO

Levé           Falco FKQT                                       7,40        –2,62 –1,12 39°    11,20           HDS

tab. 3 Údaje s aplikovanou RGP čočkou v druhém průběhu aplikace.

Oko         Typ čočky                                  
Základní 
zakřivení   

D            Průměr       Materiál

Pravé         Hecht KA3 7,90 –2,0 9,20 Bo EO

Levé           Falco FKQT 7,40 –2,62 –1,12 39° 11,20 HDS

tab. 4 Údaje s aplikovanou tvrdou RGP čočkou v třetím průběhu aplikace.

Oko         Typ čočky                                  Základní zakřivení   D            Průměr       Materiál

Pravé         Falco SKVP 2 7,50/x339 –4,50 16,0 O-Extrem

Levé           Falco SKVP 2 7,50/x339 –2,50 16,0 O-Extrem

tab. 5 Údaje s aplikovanou minisklerální čočkou Falco.

Oko              Sféra               Cylindr          Osa

Pravé                 0,54                 –0,77             65°

Levé                  0,24                 –0,38             67°

tab. 6 Zbytková refrakce s minisklerální čočkou.

obr. 3 Topometrie pravého oka v roce 2011. obr. 4 Topometrie levého oka v roce 2011.
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V roce 2011 jsme se pokusili o no-
vou korekci, neboť od roku 2008 se 
změnily parametry, asymetrie rohovek 
se zvětšila. Centrální rádius se oploštil. 
Vpravo bylo naměřeno 8,08 mm/7,89 
mm v meridiánu 98°. Vlevo bylo na-
měřeno 8,07 mm/7,17 mm v ose 106°. 
Topometrie byla ztížená kvůli kvalitě 
rohovkové tkáně (obr. 3, 4). Jiné změny 
nebyly shledány.

Jako další krok byla plánována čočka, 
která by přemostila oblast jizvy. Vpravo 
jsme aplikovali sféricko-asférickou čočku 
Müller Welt Compact EZM s oploštěním 
0,6/0,0 s průměrem 10,2 mm. Na druhé 
oko jsme aplikovali specifickou čočku Fal-
co FKQT s průměrem 11,2 mm (viz tab. 3).

Pravá čočka byla decentrována lehce 
nazálně a zpočátku byla omezována hor-
ním víčkem, po čase se však stav upravil. 
Fluoresceinový test prokázal výrazné 
ulpívání v periferii a dobré překlenutí 
centrální oblasti. Vizus byl 0,63, klient 
udával pocit cizího tělíska. Na levém oku 
byla čočka správně centrována, s nor-
mální pohyblivostí, vizus byl 0,8. Pacient 
popisoval pocit cizího tělíska a byl velmi 
nešťastný ze zhoršeného vidění. Byl mu 
vysvětlen stav a doporučen nový systém 
ošetřování čoček (AOsept a fyziologický 
roztok). Očekávání, že byl nalezen správ-
ný postup, bylo velké.

Bohužel po týdnu se ukázalo, že čoč-
ky lpí příliš těsně na oku, vizus na pravém 
oku byl 1,0, na levém 0,8, zesílil však pocit 
cizího tělíska a suchých očí. Meibografie, 
která byla provedena keratografem 5M, 
prokázala zřetelné změny Meibomských 
žlázek dolního víčka (obr. 5). Nález po-
mohl pacientovi objasnit problematiku 
slzného filmu. Doporučili jsme mu inten-
zivní hygienu víček a teplé obklady, které 
by měly uvolnit žlázky a tím zlepšit stav 
slzného filmu. 

V oblasti limbu bylo zřetelné za-
rudnutí spojivky. Fluorescein prokázal 

zlepšení v oblasti jizev na obou očích. 
Čočky byly ponechány a pacientovi byla 
doporučena častější péče. Nevedlo to 
však k očekávanému zlepšení, pacient 
uvedl, že čočky jsou jako přilepené, což 
neumožňuje, aby se prostředky péče 
dostaly pod čočku, především na levém 
oku. Snaha o aplikaci takové čočky, která 
by umožnila prostředkům dostat se pod 
ní k rohovce, ztroskotala a opět následo-
val návrat k původním čočkám.

Zkušenosti z předchozích aplikací 
dokázaly, že komplexní geometrie není 
vždy nejlepším řešením. Na pravé oko 
byla aplikována čočka s trojím zakřive-
ním KA3 (výrobce Hecht). Byla správně 
centrována, s normální pohyblivostí 
a překrytím apexu. Tyto čočky pacient 
nadále používal (viz tab. 4).

Při další kontrole vykazovaly obě čoč-
ky správnou pohyblivost, obě byly lehce 
decentrovány nazálně a umožňovaly 
dobré vidění – vpravo 0,8 a vlevo 1,0.

Experiment  

V rámci péče o tohoto klienta jsme 
se radili s řadou odborníků. Firma Falco 
doporučila aplikovat nejnovější generaci 
minisklerálních čoček z vysokopropust-
ného materiálu, které firma uvedla na 
trh v roce 2009. Čočky jsou dodávány 
v průměru mezi 13 a 17 mm a představují 
spojení optických předností tvrdých čo-
ček a pohodlného nošení měkkých kon-
taktních čoček. Geometrie je rozdělena 
do tří zón – centrální optické, přechodové 
a periferní sklerální, která odpovídá za 
polohu čočky. Při použití automatického 
optického pachymetru (např. Pentacam) 
je jejich aplikace zjednodušena. Pomocí 
tohoto vyšetření lze lépe odhadnout 
oploštění sklerální zóny.

Vzhledem k nepatrné pohyblivosti 
čočky na oku a překrytí víčkem čočka 

nepůsobí rušivě. Výrobce udává tyto 
přednosti: vysoký komfort, krátkodobé 
přizpůsobení, minimální usazování ci-
zích látek na povrchu, konstantní vidění 
a malé nebezpečí ztráty (při sportu).

Aplikace těchto čoček je vhodná 
především ve specifických případech: 
keratokonus, keratoplastika, pelucidní 
marginální degenerace, komplikovaná 
situace rohovky, zjizvení (např. herpes), 
rohovková traumata, suché oko, lagoftal-
mus nebo Sjögrenův syndrom.

Pacientovi byly aplikovány miniskle-
rální čočky Falco SKV a byl poučen, jak 
o ně pečovat (viz tab. 5, obr. 6).

Kontaktní čočky byly aplikovány po 
naplnění fyziologickým roztokem bez 
konzervačního činidla. Dodatečně byl 

Pravé oko                                                     Levé oko

Spojivka      
injekce stupeň 2–2,5; fluorescein (+) tečkovité defekty, kalciové infarkty 

tarzální spojivky                         

injekce stupeň 2,0; fluorescein (+) tlak čočky u VI, kalciové 

infarkty tarzální spojivky                         

Limbus        injekce stupeň 2,5–3,0 nazálně po vyjmutí čočky        injekce stupeň 2,0–3,0 po vyjmutí čočky

Rohovka      

zřetelná jizva po Lasiku, jizva po cizím tělísku (špona) zvětšená usazeninami 

železa, fluoresceinem se přibarvuje jizva po Lasiku i cizím tělísku, porucha 

smáčivosti                                        

zřetelná jizva po Lasiku, jizva po cizím tělísku (špona) zvět-

šená usazeninami železa, fluoresceinem se přibarvuje jizva 

po Lasiku i cizím tělísku, porucha smáčivosti                                        

tab. 7 Kontrola na štěrbinové lampě po aplikaci minisklerální čočky.

obr. 5  Meibografie pravého oka.

obr. 6  Klient s čočkou SKVP (Falco).

obr. 7  Kontrola útisku cév v okolí limbu.



72

přidán fluorescein. Aplikace je možná 
buď manuálně, nebo aplikátorem.

Požadavky na usazení minisklerální 
čočky se liší od konvenčních čoček. 
Tyto čočky se na oku nepohybují. Cílem 
aplikace je úplné přemostění rohovky. 
Rohovková topografie nemusí být re-
spektována. Slzný film mezi rohovkou 
a čočkou by měl být asi 300 μm. Toho je 
dosaženo, když se fluorescein neusadí 
a zornice prosvítá. Tloušťku slzného filmu 
lze přesněji určit na optickém řezu.

Použití fyziologického roztoku bez 
konzervačního prostředku má velký 
význam, protože nedochází k výměně 
slz pod čočkou. Tekutina tak zůstává po 
celý čas uzavřena pod čočkou a konzer-
vační prostředek může dlouhodobou 
přítomností poškodit epitel. Limbus je 
při použití tohoto typu čočky pevně 
přemostěn. Je velmi důležité, že limbál-
ní a spojivkové cévy nejsou utlačovány 
(obr. 7). Proto je nutno zkontrolovat, 
zdali se v okolí limbu nevyskytují bílá 
ložiska jako znamení útlaku a zneprů-
chodnění cév. Na závěr aplikace byla 
vyšetřena zbytková refrakce, výsledky 
jsou shrnuty v tab. 6.

První reakcí klienta bylo nadšení. 
Udával, že po několika letech zmizelo na-
pětí a námaha při vidění, neměl ani pocit 
cizího tělíska. Jediným nedostatkem bylo 
zhoršené vidění – vizus monokulárně 0,7 
a binokulárně 0,8. Protože ani po hodině 
od nasazení nenastaly žádné změny 
a vizus byl dostačující, byly pacientovi 
čočky v červnu 2011 vydány.

Při následné kontrole nevykazovaly 
oči s nasazenými čočkami žádné dráž-
dění, po sejmutí bylo viditelné zarud-
nutí v ciliární oblasti (tab. 7).

Dnes nosí pacient minisklerální 
čočky téměř čtyři roky. V průběhu noše-

ní došlo k výměně čoček pro útlak cév 
v limbální oblasti. Geometrie rohovky se 
během prvního půl roku nošení ustálila. 
Klient byl upozorněn na změny při even-
tuální progresi keratektázie. Oční lékař 
shledal stav jako uspokojivý a předpo-
kládá, že původní napětí rohovky vedlo 
k její přestavbě. Vidění s čočkami bylo 
a je kolísavé, dosahuje monokulárně 
0,7 a 0,8. Klient nosí čočky rád a často. 
Pro onemocnění pacienta byly kontroly 
v určitém okamžiku na dobu asi dvou let 
přerušeny. Při další kontrole na podzim 
2014 pak bylo zjištěno, že pacient nosí 
čočky denně, někdy až 18 hodin, což 
znamená nový problém. I přes vysokou 
propustnost materiálu se předpoklá-
dá porucha metabolizmu rohovky, 
okysličení je redukováno. Produkty 
látkové výměny se shromažďují pod 
čočkou. Vizus se ustálil na hodnotách 
mezi 0,7 až 0,8. Topometrie rohovky 
se od roku 2011 změnila (obr. 8, 9). Na 
obou očích jsou mezitím patrné stopy 
(„kissing birds“) s centrálním rádiem 
vpravo 8,47 mm/7,67 mm a vlevo 
7,83 mm/6,47 mm. Nelze však s jistotou 
říci, zda jde o normální posun, či zda je 
ovlivněn přenášením kontaktních čoček.

Oči s nasazenými čočkami jsou 
zarudlé, především levé oko. Na obou 
rohovkách je zřetelná neovaskulariza-
ce. V místě jizvičky je zřetelný úbytek 
tkáně, na který upozorňoval i ošetřující 
lékař.

Pacient byl důrazně upozorněn na 
to, že přenášení čoček může vést k vý-
znamnému poškození rohovky. Bylo 
mu doporučeno, aby každý den udělal 
přestávku v nošení. Ve skutečnosti však 
lze předpokládat, že vzhledem k tomu, 
jak je pohodlí s kontaktními čočkami 
lákavé, nebude pacient toto doporu-

čení respektovat a čočky bude nadále 
přenášet.

V současnosti je obnovena aplikace 
specifických kontaktních čoček pro 
léčbu keratokonu, neboť dosavadní kor-
neální čočky nejsou přijatelné vzhledem 
ke změnám topometrie rohovky. Nové 
korneální čočky by měly být používány 
střídavě s čočkami minisklerálními.

Závěr  

Aplikace kontaktních čoček při ke-
ratokonu po operaci Lasik představuje 
skutečnou výzvu. Proces aplikace čoček 
navíc komplikuje problematika slzného 
filmu. Pocit cizího tělíska v oku a suchost 
oka některé nositele výrazně obtěžuje 
a nošení čoček se pro ně stává utrpením. 
Velké čočky i minisklerální čočky nabízejí 
dobrou možnost korekce i dobrou tole-
ranci a pohodlí nošení. Pokud je zákazník 
závislý na nošení čoček (podobně jako 
pacient v tomto článku), existuje velké 
nebezpečí přenášení čoček z důvodu 
pohodlného nošení, což má za následek 
zhoršení stavu. Není snadné klientovi 
v takové situaci vysvětlit, že je nutné 
nosit střídavě i nekomfortní čočky, aby se 
zabránilo nepříznivému vývoji. Čím větší 
jsou obtíže, tím je situace horší.

Z německého originálu přeložila 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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obr. 8 Aktuální topometrie pravého oka. obr. 9 Aktuální topometrie levého oka.
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KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Peroxidový roztok 
EASYSEPT 
HYDRO+
Nositelé kontaktních čoček 

mají k dispozici velké množ-
ství roztoků určených pro péči 
o kontaktní čočky. Potřeba správ-
ného čištění je vázána především 
na úspěšné a bezproblémové po-
užívání kontaktních čoček. Klienti 
se v aplikačních střediscích často 
ptají, proč musí své kontaktní čoč-
ky čistit. Důvodů je hned několik.

Oko je v neustálém kontaktu s vnějším 
prostředím, prachem a mikroorganizmy. 
Mezi mikroorganizmy lze zahrnout jedno-
buněčné struktury rostlinného či živočiš-
ného původu. Jedná se o patogeny, jakými 
jsou bakterie, viry, houby, plísně a kvasinky. 

Prostředí oka si však vytváří i své při-
rozené obranné mechanizmy, kterými se 
brání nepříznivým vlivům těchto patogenů. 

Jsou to hlavně složky slzného filmu. Slzný 
film je tenká vrstva slz, která omývá přední 
plochu oka. Zároveň je i prvním optickým 
prostředím, které se podílí na kvalitním zob-
razování. Uvádí se, že slzný film je složený ze 
tří vrstev. Nejblíže rohovce je vrstva hlenová 
(mukózní), kterou tvoří převážně glykopro-
teiny, a má vliv na přilnavost celého slzného 
filmu k povrchu oka. Největší částí slzného 
filmu je vodná vrstva, která tvoří téměř 
90 % slzného filmu a obsahuje elektrolyty, 
glukózu, vitaminy a kyslík. Její funkcí je zvlh-
čování rohovky. Dále se zde nacházejí velmi 
důležité enzymy a protilátky, které působí 
baktericidně (tedy rozkládají a ničí bakterie) 
a bakteriostaticky (zamezují růstu bakterií). 
Vodná složka je produkována zejména 
slznou žlázou, ale i přídatnými žlázkami. 
Zevní vrstvu slzného filmu pak tvoří vrstva 
tuková (lipidová), složená z mastných ky-

selin a esterů. Její funkce spočívá v udržení 
slzného filmu, zabraňuje jeho odpařování 
a nadměrnému slzení.

Pokud jsou aplikovány kontaktní čočky, 
mají vliv na integritu slzného filmu. Ten se 
rozdělí na část, která omývá přední plochu 
kontaktní čočky (prelentikulární slzný film) 
a část, která se nachází mezi zadní plochou 
kontaktní čočky (postlentikulární slzný film) 
a povrchem rohovky, resp. jejím epitelem. 
Může tak nastat zvýšené riziko zavedení 
infekce do oka.

Víceúčelové roztoky pro 
péči o kontaktní čočky  

Pro péči o kontaktní čočky jsou no-
sitelům čoček zpravidla doporučovány 
víceúčelové roztoky. Takovými jsou na-
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příklad roztoky ReNu Multiplus nebo 
Biotrue. Jejich výhodou je, že zahrnují 
všechny potřebné kroky v jednom rozto-
ku, proto není třeba používat zvlášť čisticí 
roztok, zvlášť dezinfekční, zvlhčující apod. 
Roztok Biotrue se řadí k bioinspirovaným 
výrobkům, to znamená, že jeho složení je 
inspirováno prostředím oka. Hlavní funkcí 
víceúčelových roztoků je tedy čočky vy-
čistit, dezinfikovat a zvlhčit. Přesto se však 
setkáváme s klienty, kteří mají čočky i přes 
správný postup čištění více zanesené ne-
čistotami a usazeninami (depozity).

Depozita ulpívají na povrchu kontakt-
ních čoček a mohou být různé povahy. 
Jedná se o tukové (lipidové) a bílkovinné 
(proteinové) usazeniny, které v oku dráždí, 
způsobují neostré vidění a navíc mohou 
být zdrojem infekce. 

Peroxidové systémy čištění  

Mezi klienty jsou oblíbené také jed-
nokrokové systémy péče. Pro ty klienty, 
kterým nějakým způsobem nevyhovují 
víceúčelové roztoky, je k dispozici peroxi-
dový systém čištění, jakým je například 
roztok EasySept HYDRO+. Takový roztok je 
mezi očními specialisty používán jako zlatý 
standard dezinfekce. Jeho výhodou je široké 
spektrum antimikrobiální účinnosti, je tedy 
efektivní pro použití proti velkému množství 
patogenů, navíc neobsahuje konzervanty. 
Je vhodný i pro alergické klienty nebo pro 
ty nositele, kteří jsou přecitlivělí na některou 
ze složek víceúčelových roztoků. 

Vlastnosti peroxidových 
systémů a princip účinku  

Účinnou látkou v tomto typu roztoků 
je peroxid vodíku (H

2
O

2
), což je sloučenina 

vodíku a kyslíku. Je to čirá a bezbarvá te-
kutina, která je mísitelná s vodou. Za běž-
ných teplot je stálá, pokud není přítomno 
katalyzační činidlo (platina, stříbro a další 
alkalické látky, které se mohou například 
uvolňovat ze skla – proto se skladuje 
v plastových nádobách). Rozkládá se také 
vlivem organických látek (např. krev) 
a má tak využití v lékařství. Chemickými 
reakcemi peroxidu vodíku vzniká atomární 
kyslík, který je velmi reaktivní, čímž ničí 
mikroorganizmy. 

K výhodám peroxidových roztoků 
patří jejich silné dezinfekční a čisticí účinky. 
Neobsahují konzervanty a jsou proto do-
poručovány především citlivým klientům. 
Ti musí být před manipulací s roztokem 
poučeni, jak mají při čištění správně po-
stupovat. Jelikož je před neutralizací pe-
roxidový roztok vysoce toxický, nesmí přijít 
do kontaktu s oční tkání. Existují tak určitá 
rizika způsobená chybnou manipulací.

Důležitou součástí peroxidových sys-
témů jsou i speciální pouzdra, do kterých 
se kontaktní čočky vkládají. Tato pouzdra 
se odlišují od klasických pouzder pro 
kontaktní čočky. Pouzdra, která se používají 
společně s peroxidovými systémy, mají 
totiž prodyšný uzávěr (s dírkou). Během 
procesu neutralizace se uvolňuje kyslík, 
který uniká dírkou v uzávěru. Pouzdra mají 
navíc košíčky, v nichž jsou čočky uloženy 
tak, aby dezinfekce proběhla rovnoměrně. 
Košíčky jsou také barevně odlišeny, aby 
nedošlo k záměně čoček. Pod košíčky se 
pak nachází katalyzační disk, kterým se 
spustí neutralizační proces. Po vložení do 
roztoku (po rysku) začne reakce bubláním.

Samotný čisticí proces probíhá v něko-
lika fázích. Prvním krokem je oplachování, 
při kterém se z čočky uvolní a odstraní 
usazeniny. Po vložení čoček do košíčků se 
z obou stran čočky opláchnou peroxido-
vým roztokem. Poté se do pouzdra nalije 
roztok (po rysku), připevní se katalyzační 
disk a pouzdro se uzavře. Začne probub-
lávání, které tak mechanicky odstraňuje 
usazeniny. Některé z roztoků obsahují 
také smáčedla, která napomáhají celému 
procesu čištění. Ten je dokončen už za 
čtyři hodiny. Běžné peroxidové systémy 
mají čisticí proces, který mnohdy trvá 
šest až osm hodin. Po čtyřech hodinách 
zůstává v pouzdru voda. Před nasazením 
kontaktních čoček se doporučuje je ještě 
opláchnout fyziologickým nebo ještě lépe 
víceúčelovým roztokem.

Roztok EasySept HYDRO+ je tak záru-
kou důkladné dezinfekce a čistoty kontakt-
ních čoček. Díky zvlhčující složce udržuje 
čočky déle zvlhčené a takové čočky jsou 
pak pro svého nositele více pohodlné. 
Zvlhčení je zajištěno pomocí inovované 
technologie Triple Moist. Ta je kombinací 
dvou zvlhčovadel a činidla. Jedná se 
o poloxamer 181, což je surfaktant, který 
přitahuje a zadržuje vlhkost i po 20 ho-

dinách nošení kontaktních čoček. Další 
složkou je polypropylenglykol, který na 
sebe váže molekuly vody až do hodnoty 
trojnásobku své molekulární váhy. Poslední 
složkou je hydratační činidlo karbamid, 
které zabraňuje dehydrataci.

Závěr  

Klienti očních specialistů mají nově 
možnost vyzkoušet peroxidový roztok, 
který nabízí dlouhotrvající zvlhčení, a to 
po dobu až 20 hodin. Pro opětovné nošení 
jsou čočky vyčištěny během čtyř hodin, 
což je u takových systémů novinkou. Pe-
roxidové systémy jsou určeny pro všechny 
měkké kontaktní čočky (hydrogelové 
i silikon-hydrogelové), součástí balení je 
také speciální vylepšené pouzdro. Roztok 
neobsahuje konzervační látky a jedná se 
o jednokrokový peroxidový systém. Díky 
3% koncentraci peroxidu vodíku dochází 
k odstranění nežádoucích lipidových 
a proteinových usazenin z povrchu čočky. 
Roztok je vhodný pro alergické klienty 
a s pomocí technologie Triple Moist, která 
kombinuje dvě zvlhčující složky s činidlem, 
zajišťuje dlouhotrvající zvlhčení čoček. Tím 
umožní pohodlné nošení kontaktních 
čoček po celý den.

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
Klinika nemocí očních a optometrie FN u sva-
té Anny v Brně 
Oční optika – Rubín v Brně
Foto: z archivu Bausch & Lomb
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SVĚT 
JEDNODENNÍCH 
KONTAKTNÍCH 
ČOČEK
V  rámci rozšíření portfolia 

jednodenních silikon-hyd-
rogelových kontaktních čoček 
připravuje společnost Cooper-
Vision řadu aktivit spojených 
s podporou prodeje právě tohoto 
segmentu. První z nich byla na 
sklonku loňského roku celoev-
ropská konference zaměřená 
na výhody jednodenních sili-
kon-hydrogelových kontaktních 
čoček. Celkem čtyř setkání se 
špičkovými odborníky v oblasti 
kontaktologie se zúčastnily stov-
ky očních specialistů skutečně 
napříč celou Evropou. 

Na programu setkání bylo před-
stavení nově připravované kampaně 
pod názvem Ready for Today, která je 

zaměřena právě na silikon-hydrogelové 
jednodenní kontaktní čočky a potřeby 
jejich dnešních nositelů.

Jednotlivá setkání se uskutečni-
la ve čtyřech evropských metropo-
lích: v Leadenhall Building v Londýně, 
v Amsterdam Theater v Amsterdamu, 
v MesseTurm ve Frankfurtu nad Mo-
hanem a v DR Koncerthuset v Kodani. 
Díky velmi váženým a respektovaným 
přednášejícím měla jednotlivá zastavení 
velký úspěch.

Přednášky uznávaných 
odborníků

Prvním z přednášejících byl ce-
losvětově oceňovaný výzkumník 
v oblasti kontaktních čoček, profesor 

Nathan Efron. O své zkušenosti se 
podělil v přednášce nazvané Silikon-
-hydrogelové jednodenní čočky – 
konečné řešení. V jeho prezentaci 
mimo jiné zaznělo, že aktuálně až 
jedna čtvrtina uživatelů jednoden-
ních kontaktních čoček s nimi není 
úplně spokojená. 

Dále profesor Efron uvedl, že 65 % 
uživatelů jednodenních kontaktních 
čoček je opravdu používá každý den 
a více než třetina v nich tráví více než 
deset hodin denně. Tyto údaje jej pak 
vedou k zamyšlení, jaký materiál je 
pro dnešní uživatele jednodenních 
kontaktních čoček lepší. Jednoznačně 
dodává, že jsou to silikon-hydrogelové 
materiály, které zajišťují větší propust-
nost kyslíku a tím zaručují zdravější 
používání čoček. 

KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Bc. Tomáš Dobřenský
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Na otázku zdraví poté navázala 
i druhá přednášející, britská optomet-
ristka a mezinárodně uznávaná speci-
alistka na komunikaci Sarah Morgan 
v přednášce Odhalená tajemství – jak 
si udržet dlouhodobé nositele. Uved-
la, že zdraví očí je dnes jednoznačně 
nejčastěji zmiňovanou podmínkou 
spokojeného používání kontaktních 
čoček mezi jejich uživateli. Osm z deseti 
uživatelů by rádo vyměnilo své čočky za 
jiné, pokud budou přesvědčeni o tom, 
že je to ku prospěchu zdraví jejich očí. 
Dvě třetiny klientů by ochotně vyměnily 
stávající jednodenní kontaktní čočky za 
nové, pokud by jim to doporučil jejich 
oční specialista.

Hodnocení úspěšných 
setkání

Obě přednášky nabídly postřehy 
a cenné rady směřované očním speci-
alistům. Zazněly také informace, které 
mohou specialisté využít při doporučo-
vání silikon-hydrogelových kontaktních 
čoček svým klientům a přispět tak 
k podpoře dlouhodobého nošení tohoto 
typu čoček.

Když už mluvíme o zkušenostech 
z těchto setkání, profesor Efron řekl: 
„Byl to fantastický týden a bylo mi po-
těšením spolupracovat se společností 
CooperVision a pomoci tak zviditelnit 
silikon-hydrogelové jednodenní čočky 
a vyzdvihnout výhody, které tyto čočky 
přinášejí nositelům s náročným životním 
stylem.“

Sarah Morgan k tomu dodává: 
„Stejně jako životní styl lidí je stále ná-
ročnější, tak i nositelé kontaktních čo-
ček žádají více nejen od svých čoček, 
ale také od nás, očních specialistů. 
Umět komunikovat s našimi pacienty 
je proto rozhodujícím faktorem pro 
zajištění jejich loajality. Doufejme, že 
naše setkání pomohla těm, kteří se 
jich zúčastnili, nabýt jistotu v posky-
tování potřebných informací svým 
klientům.“

Myles Hustler, šéf evropského marke-
tingu pro jednodenní čočky společnosti 
CooperVision, uvedl: „Jsme velmi rádi 
za zpětnou vazbu, kterou jsme dostali 

na první akci projektu Ready for Today, 
a jsme velmi vděčni našim hostům, pro-
fesoru Nathanu Efronovi a Sarah Morgan, 
za sdílení jejich odborných znalostí.“

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager pro Českou 
republiku a Slovensko, CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com
Foto: z archivu autora

Zapomeneš, 
že je nosíš

Jednodenní
silikon hydrogelové
kontaktní čočky

MyDay®

www.coopervision.cz

Profesor Nathan Efron a optometristka 
Sarah Morgan přednášeli na setkáních 
nazvaných Ready for Today, která se konala 
v závěru loňského roku v Londýně, Amster-
damu, Frankfurtu nad Mohanem a Kodani.

O přednášejících
Profesor Nathan Efron AC, DSc, 
PhD, BScOptom, FAAO, FIACLE, 
FCCLSA, FBCLA, FACO, v současné 
době působí na škole optometrie při 
Queensland University of Technology 
v Brisbane v Austrálii. Oceňovaný 
výzkumník a přednášející, autor více 
než 850 článků a devíti knih. Je pre-
zidentem Australian College of Op-
tometry a od roku 2015 je nositelem 
australského řádu, který se uděluje 
k výročí narozenin britské královny. 

Sarah Morgan BSc (Hons) MPhil, 
MCOptom, FAAO, FBCLA je opto-
metristka a mezinárodně uznávaná 
specialistka se zaměřením na komuni-
kaci. Pedagogicky působí na univerzitě 
v Manchesteru ve Velké Británii. Sarah 
je zapálená pro hledání inspirace pro 
oční specialisty při komunikaci s klienty 
v oblasti kontaktních čoček, přičemž 
hlavním cílem je maximálně využívat 
zkušeností uživatelů a podporovat 
dlouhodobou loajalitu klientů.
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

KOLIK OČÍ, 
TOLIK ŘEŠENÍ
Obdobně jako jsou kosme-

tické přípravky vyvíjeny pro 
různé typy kůže, nebo jako je 
vlasová kosmetika vyvíjena pro 
různé typy vlasů, jsou i kontaktní 
čočky vybírány podle individuál-
ních požadavků nositele. Někdo 
klade důraz na ostré vidění, ně-
kdo na zdraví, na pohodlí nebo 
na životní styl. Žádná sebelépe 
navržená kontaktní čočka nevy-
řeší potřeby všech nositelů. 

 V rámci naší praxe máme výjimeč-
nou příležitost vytvořit si správným 
přizpůsobením konverzace osobní vztah 
s klientem. Dosáhneme toho vhodnými 
doporučeními při aplikaci kontaktních 
čoček a cílením na skutečné potřeby 
konkrétního klienta.

Prakticky každý den bereme v potaz 
klientovy postoje, zohledňujeme jeho 
životní styl, fyziologii oka a příznaky, 
které pro něj nakonec určují tu nejlepší 

kontaktní čočku. Právě v tom je to pravé 
umění a skutečná věda, která stojí za 
aplikací kontaktních čoček. Přesto mnoho 
z nás opomíjí příležitost přenést veškeré 
tyto odborné znalosti na stručnou formu, 
která je klientovi snadno srozumitelná. 
Naše sdělení bude jen o několik málo 
minut delší a výsledkem bude opravdu 
individuální aplikace kontaktních čoček, 
která povede k větší spokojenosti klienta 
a může výrazně pomoci k posílení jména 
našeho pracoviště, nabízených produktů 
a poskytovaných služeb.

Nedávno byla provedena studie [1] 
s 501 potenciálními nositeli nebo součas-
nými nositeli kontaktních čoček. Jednalo 
se o vzorek populace ve věku 18 až 50 
let. Tato studie roztřídila nositele podle 
klíčových rozdílů mezi jejich potřebami 
a podle jejich postojů. Tento výzkum také 
ukázal, že pomocí několika jednoduchých 
otázek a detailů můžeme poměrně 
rychle určit klientovy potřeby, byť nebyly 
předtím výslovně zmíněné. To nám ná-

sledně pomůže vybrat kontaktní čočku, 
která bude vyhovovat jeho požadavkům. 
Například souhlas s tvrzením „Strávím 
více než osm hodin před obrazovkou 
počítače“ je úzce provázán se skupinou 
Požadavky na okolní prostředí. U klienta 
ze skupiny Zdravé a intenzivní nošení je 
vysoce pravděpodobné, že bude více 
než kdokoliv jiný souhlasit s tvrzením 
„Moje oči jsou pro mne velmi důležité, 
proto jdu vždy k někomu, komu mohu 
věřit, že mi nabídne nejlepší výrobky.“ 
Další kategorie pak zahrnují klienty, kteří 
jsou náchylní k nepohodlí (náchylnost 
k pocitu suchého oka z kontaktních 
čoček a podráždění, tab. 1). Jednotlivé 
požadavky se s velkou pravděpodob-
ností budou překrývat, avšak společně 
s tím, co slyšíme a vidíme, můžeme lépe 
rozeznat dominantní potřebu klienta, 
poskytnout přesvědčivý důvod pro náš 
výběr kontaktní čočky a dát tak podnět 
k bohatšímu a více osobnímu rozhovoru 
s klientem.
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Diskuze u kulatého stolu  

Doktorka Cristina M. Schnider disku-
tovala o přístupu k aplikaci kontaktních 
čoček se třemi odborníky – Christi Closson, 
Johnem P. Czajou a Arti Shah.

Jak přistupujete k aplikaci kontaktních 
čoček?
Dr. Closson: Klienti za námi chodí kvůli 
naší odbornosti a našim znalostem a pro 
řešení, které nejlépe uspokojí jejich potře-
by. Klient nemusí vědět, jaké jsou korekční 
možnosti, takže mým cílem je vždy přede-
psat takové kontaktní čočky, které naplní 
jeho osobní potřeby.
Dr. Shah: Souhlasím. Jakmile naslouchá-
ním nebo pozorováním odkryji tyto skryté 
potřeby a najdu vhodné řešení, klienti vždy 
řeknou něco ve smyslu: „Vrátil jste mi můj 
život zpátky!“ nebo „Nemohu se dočkat, až 
to řeknu svým přátelům!“

Co potřebujete vědět, abyste určili 
správnou kontaktní čočku, která splní 
klientovy potřeby?
Dr. Closson: U nových nositelů kontakt-
ních čoček chci znát jejich očekávání, 
jejich životní styl a koníčky. U stávajících 
nositelů mám hodně otázek ohledně po-
hodlí, protože vím, že nepohodlí je hlavním 
důvodem, který vede k přerušení nošení 
kontaktních čoček. Dotýkám se tématu 

pohodlí nejen na začátku a na konci dne, 
ale i v určitých situacích a v průběhu dne. 
Naslouchám typickým náznakům, jež se 
týkají nepohodlí, a zjišťuji, jak jsou kontakt-
ní čočky spojené s životním stylem klienta. 
Jedná se o obchodního zástupce, který je 
často na cestách? Bude čočky používat 
opravdu na sport, nebo jen na kempování?
Dr. Czaja: Všechno je o poslouchání 
našeho klienta. Vše, co slyším, následně 
zkombinuji s tím, co vidím během očního 
vyšetření. To mne pak vede ke konkrét-
ní nejlepší volbě. Pokud to takto uděláte 
a vše klientovi vysvětlíte, bude vědět, že 
jste ho poslouchali a víte o něm všechno.
Dr. Closson: Pokud klient vidí, že mu na-
sloucháte a že se staráte o jeho potřeby, 
pak zakládáte zvláštní pouto, o kterém 
bude tento klient hovořit se svou rodinou 
a svými přáteli. To je to, co mě na aplikaci 
kontaktních čoček naplňuje – mění lidem 
životy a buduje loajalitu a další doporučení.

Proč je důležité doporučovat konkrétní 
značku kontaktních čoček?
Dr. Shah: Při aplikaci kontaktních čoček 
bereme v úvahu mnoho okolností. Ná-
sledně se ujišťujeme, že se jedná o volbu 
zdravou pro oko, s dobrou centrací, pře-
sahem a pohybem. Dále kontrolujeme, že 
dochází k výměně slzného filmu a čočky 
nemají žádný zdravotní dopad na povrch 
oka. Ujišťujeme klienty, že roztok, který 

používají, není kompatibilní pouze s okem, 
ale s kontaktní čočkou samotnou. Je toho 
zkrátka hodně, co je třeba při aplikaci 
kontaktních čoček zmínit. Nejedná se jen 
o zboží. I v rámci jednoho režimu nošení 
kontaktních čoček jsou významné rozdíly.
Dr. Closson: Moje vyšetření je plné vy-
hodnocení potřeb klienta a zdravotního 
stavu oka. Kontaktní čočky, které nakonec 
vyberu, tedy musí toto všechno odrážet. 
Nejedná se jen o poloměr křivosti zadní 
plochy a dioptrie, které jsou zaměnitelné. 
Kontaktní čočku volím na základě jiných 
aspektů – materiálu, zvlhčující složky, UV 
filtru, režimu nošení, modulu pružnosti atd. 
Prostě z určitých důvodů.

Volně zpracoval Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
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Otázky pro pacienty týkající se pří-
znaků, životního stylu a postojů

Klinické příznaky a potřeby pro 
zdravé oči

Doporučená kontaktní čočka

Nepohodlí 
a podráždění očí

Míváte v průběhu dne pocit, že jsou vaše 
oči suché, podrážděné nebo vás svědí?
Zdá se vám, že jsou vaše oči citlivé?
Trpíte sezonními alergiemi, které dráždí 
vaše oči?

Zarudnutí bulbární a/nebo palpebrální 
spojivky.
Potřeba UV ochrany.*

1-DAY ACUVUE® MOIST zahrnující sféric-
kou i astigmatickou variantu

Náročné podmínky

Trávíte hodně času v náročných prostře-
dích, jako jsou klimatizované kanceláře, 
a používáte ke své práci zařízení s digi-
tální obrazovkou?
Bývají vaše oči po náročném dnu plném 
aktivit unavené?

Kvalita slzného filmu.
Povrch oka se jeví jako suchý nebo 
matný.
Potřeba UV ochrany.*

ACUVUE OASYS® zahrnující sférickou 
i astigmatickou variantu

Zdravé oči i při 
častém nošení

Chcete nosit kontaktní čočky déle než 
14 hodin denně a více než 5 dnů v týdnu?
Je pro vás prioritou dlouhodobé udržení 
zdravých očí?
Přejete si vysokou míru UV ochrany očí?

Zabarvení rohovky.
Limbální zarudnutí.
Potřeba UV ochrany.*

1-DAY ACUVUE® TruEye®

tab. 1 Klíčové skupiny pacientů, sdruženo podle jejich potřeb.
*  Napomáhá chránit před průchodem škodlivého UV záření skrz rohovku a dovnitř oka. UPOZORNĚNÍ: Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky 

jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. I nadále byste měli dodržovat doporučení o nošení slunečních 
brýlí. POZNÁMKA: Dlouhodobé účinky UV záření jsou jedním z rizikových faktorů způsobujících šedý zákal. Míra expozice je závislá na mnoha faktorech, jako je například 
okolní prostředí (nadmořská výška, zeměpisná poloha, oblačnost) a osobní dispozice (rozsah a povaha venkovních aktivit). Kontaktní čočky s UV filtrem poskytují ochranu 
proti škodlivému UV záření. Ačkoliv klinické studie stále ještě neprokázaly, že nošení kontaktních čoček s UV filtrem snižuje riziko vzniku šedého zákalu a jiných očních 
onemocnění. Pro více informací kontaktujte svého kontaktologa.



ACUVUE®
značka expertů*

Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV fi ltr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují plně další 
ochranné pomůcky jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV fi ltrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. Propustnost UV záření měřena na kontaktní čočce v dioptrické hodnotě -1.00D.
*JJVC Data on fi le 2012. Výsledky průzkumu provedeného nezávislou výzkumnou agenturou Milward Brown mezi očními odborníky, kteří nosí kontaktní čočky (n=840) ve Francii, Německu, Itálii, Polsku, 
Rusku, Španělsku a Velké Britámii. ACUVUE® a EYE-INSPIRED™ DESIGN jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2016.
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ACUVUE® - kontaktní čočky, které sami oční specialisté nosí nejčastěji*


