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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jak jistě víte, závěr letošního roku bude okořeněn řadou změn, 
které ovlivní nejenom náš obor. Nejvýznamnější z nich je bezpochyby 
postupné zavádění elektronické evidence tržeb (EET). V aktuálním 
čísle časopisu vám proto ve formě vkládané přílohy přinášíme nej-
důležitější informace o tom, jak se EET dotkne optiky a optometrie. 

Rovněž si můžete přečíst zajímavý rozhovor s prezidentem 
Evropské federace národních asociací a mezinárodních výrobců 
kontaktních čoček Euromcontact Helmerem Schweizerem o vztazích 
mezi očními optiky a jejich zákazníky. 

Kromě organizačních informací vám samozřejmě přinášíme též 
řadu zajímavých odborných článků z oblasti oční optiky, optomet-
rie, kontaktologie a ortoptiky. Nově toto portfolio doplňujeme též 
o článek z oblasti zrakové terapie. 

Rád bych se s vámi také podělil o aktuální informaci z říjnového 
volebního setkání Evropské rady optometrie a optiky (ECOO), kde 
zástupce našeho Společenstva, tajemník Ing. Pavel Šebek, obhájil 
svou pozici v představenstvu. Díky tomu budeme moci i nadále 
přinášet nejnovější informace o vývoji optiky a optometrie v Evropě.

Za Společenstvo českých optiků a optometristů vám přeji pěkný 
konec roku, klidný advent a mnoho úspěchů v roce 2017. 

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady
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Chraňte
své oči

Chraňte své oči stejně, jako to dělám já.
Zapojte se  do kampaně na ochranu očí proti modrému světlu a UV záření s názvem  „Chraňte své oči“.  

Patronkou kampaně je paní Dana Morávková. Zviditelněte svou optiku pomocí marketingových materiálů,  
které pro Vás máme zdarma k dispozici.

Pro více informací volejte  
naše marketingové oddělení: 488 578 417 nebo zákaznický servis: 800 131 468.

Z každé ochranné čočky BlueControl a UV Control společnost HOYA přispěje 10 Kč nadaci Světluška.

www.chrantesveoci.cz
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INFORMACE 
ze Společenstva

Zdařilý kongres 
OPTOMETRIE–OPTIKA 
2016 v Praze

V pořadí již 11. vzdělávací kongres 
OPTOMETRIE–OPTIKA 2016 organizovaný 
Společenstvem českých optiků a opto-
metristů v rámci celoživotního vzdělávání 
se konal 17.–18. září v prostorách Fakulty 
stavební ČVUT v Praze – Dejvicích.

Registrace na kongres byla pro 
velký zájem účastníků nejen z Čech, 
ale i ze Slovenska ukončena již několik 

dní před konáním kongresu a konečný 
počet účastníků se vyšplhal na 450. 
Kongres zahájil v sobotu dopoledne 
blok odborných přednášek, jemuž 
předcházelo přivítání všech přítom-
ných prezidentem SČOO Václavem 
Antonínem a zástupci generálních 
sponzorů – Petrem Vrubelem za Optiku 
Čivice a Romanem Veselým za společ-
nost CooperVision. 

Hlavním tématem letošního kongre-
su bylo binokulární vidění, možnosti jeho 
vyšetřování, vyhodnocení a korekce. 

O evoluci binokulárního vidění pohovořil 
v úvodní přednášce Přemysl Kučera z Fa-
kulty biomedicínského inženýrství ČVUT 
v Praze, který nakrátko vrátil účastníky 
přednášky do období základní školy, 
když hovořil o krásnoočku a jeho svět-
ločivné skvrně zvané stigma. První oko 
měli živočichové z období kambria, kdy 
došlo k prudkému vývoji zraku v souvis-
losti s pohybovými aktivitami živočichů. 
Kučera rovněž podotkl, že vývoj oka trval 
půl milionu let, což představuje 400 000 
generací živočišné formy.

STRÁNKY SČOO   autoři: redakce, Ing. Pavel Šebek

Společná fotografie menší části účastníků kongresu OPTOMETRIE–OPTIKA 2016 před Fakultou stavební ČVUT v Praze.

Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci
s Katedrou přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pořádajířř Generální sponzoři

Organizátoři
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Jako druhý v pořadí se slova zhostil 
Martin Falhar, který prezentoval metodiku 
postupů při vyšetření binokulárních funkcí 
v jednadvaceti krocích s názvem 21 VBV 
(21 kroků vyšetření binokulárního vidění). 
Prostřednictvím přehledných schémat 
podal optometristům návod, jak efektiv-
ně zjistit údaje potřebné pro zhotovení 
správné korekční pomůcky v přijatelném 
čase a při respektování odborných poža-
davků praxe. V závěru svého přínosného 
příspěvku poděkoval kolegům, kteří se na 
přípravě manuálu podíleli, a poznamenal, 
že se systém jistě bude vyvíjet a měnit v zá-
vislosti na nových odborných poznatcích. 

Martina Falhara pak v zaplněném 
sále vystřídal Ivan Vymyslický, jenž srov-
nával jednotlivé metody měření korekce 
zraku a hovořil o vizuálním tréninku, 
který procvičuje oční svaly a zlepšuje 
zrakové funkce. Upozorňoval však, že 
trénink dioptrie neodstraní, pouze může 
oddálit nástup presbyopie. Vymyslický 
se také věnoval vlivu brýlí na člověka, 
respektive na držení těla, které se může 
nošením brýlí změnit a působit potíže, 
jež pak vedou až k odborné pomoci 
fyzioterapeutů. Vidění je složitý proces 
a podle Vymyslického je zapotřebí brát 
v úvahu i vestibulární systém, proprio-
cepci (schopnost nervového systému 
zaznamenat změny vznikající ve svalech 
a uvnitř těla pohybem a svalovou čin-
ností, pozn. redakce), zrakovou paměť 
a zkušenost. „Navzdory tomu, že klient 
nosí ideální brýle, trpí závratěmi a má 
problémy – v takovém případě by se 
optometrista neměl bát poslat klienta 
na ušní. V učebnicích neurologie jsou 
špatně zhotovené brýle uváděny jako 
jedna z příčin vertiga, byť v učebnicích 
oftalmologie jsem o tom zmínku nena-
šel,“ podotkl Vymyslický, jenž v závěru 
své přednášky zdůraznil, že správný op-
tometrista zná všechny metody, umí je 
správně používat, nebojí se je kombino-
vat a rozumně vybírá správnou metodu 
podle potřeb konkrétního zákazníka.

Po krátké přestávce na kávu a ob-
čerstvení si účastníci kongresu vyslechli 
expresivní projev zahraničního hosta 
kongresu, prezidenta organizace Eu-
romcontact Helmera Schweizera ze 
Švýcarska, jenž hovořil o korekci bino-
kulárního vidění kontaktními čočkami 

i vhodnosti jejich aplikace již u dětí 
a o výhodách přechodu z brýlí na kon-
taktní čočky. 

Poslední slovo v bloku přednášek 
patřilo Janu Zahálkovi a Karolíně Krou-
pové ze společnosti re-medical. Dvojice 
odbočila od tématu binokulárního 
vidění k právnické problematice a po-
sluchače seznámila s Metodikou pro 
optometristy – takzvanou kuchařkou 
práv a povinností pro optometristy, 
vypracovanou ve spolupráci se SČOO. 
Metodika shrnuje veškeré požadavky na 
činnost optometristů, vyplývající z práv-
ních předpisů, informace ze seminářů na 
Státním ústavu pro kontrolu léčiv apod. 
Brožura však nepředstavuje pouhý výtah 
ze zákonů, naopak přináší přehledný 
souhrn všeho důležitého a umožní op-
tometristům nastavit správné postupy 
v jejich podnikání. Obsahuje tři základní 
kapitoly (Poskytování zdravotnických 
služeb, Používání zdravotnických pro-

středků a Kontrolní činnost) a byla před-
ložena k posouzení Krajskému úřadu pro 
Středočeský kraj i Státnímu ústavu pro 
kontrolu léčiv.

Odpolední program byl po obědové 
pauze a společné fotografii účastníků na 
schodišti před stavební fakultou věno-
ván bloku seminářů rozdělenému do tří 
sekcí: optika a marketing, teorie optome-
trie a praktická optometrie a kontaktní 
čočky. Každý ze seminářů se během 
kongresového víkendu opakoval třikrát, 
takže vstřebat nové informace z teoretic-
ké i praktické oblasti optiky a optometrie 
mohlo maximum účastníků. 

Sobotní část kongresu pak zakončil 
večírek s hudbou, zábavou a bohatým rau-
tem v pozoruhodných prostorách bývalé 
Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, 
jež byla postavena v letech 1901–1906 a je 
zařazena mezi nejvýznamnější industriální 
památky Evropy. Dnes slouží jako technic-
ké muzeum. Zájemci mohli absolvovat 

Při sobotních odborných přednáškách byl sál posluchárny zaplněn do posledního místa.

Hned ve vstupních prostorách fakulty byla připravena registrace účastníků, občerstvení 
i prezentace sponzorských firem.
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prohlídku v podzemí čistírny, parní strojov-
ně a kotelně s výkladem o historii objektu.

V neděli dopoledne pokračoval kon-
gres dalším blokem seminářů a vyvrcholil 
odpoledním diskusním fórem na téma 
budoucnost oboru, vzdělávání a legisla-
tiva. S přednáškou o dopadu elektronické 
evidence tržeb na oční optiku vystoupil 
Jan Zahálka a Helmer Schweizer informo-
val o možnostech omezení internetového 
prodeje zrakových korekčních pomůcek. 

Redakce
Foto: Aleš Sirný

Poděkování za kongres 
OPTOMETRIE-OPTIKA 2016

Společenstvo jako organizátor děkuje 
všem účastníkům, že mají o sebevzdělá-
vání zájem a že obětovali kongresu jeden 
víkend a finanční náklady. Rovněž děkuje 
přednášejícím, kteří se na akci perfektně 
připravili a předali kolegům cenné infor-
mace a hodnotné osobní know-how.

Poděkování patří také pracovníkům 
katedry přírodovědných oborů Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT, která 
vzdělává optometrii v Kladně, a to za 
podporu při přípravách akce, zajištění 
studentské výpomoci a poskytnutí pro-
stor ČVUT v Praze pro konání kongresu. 
Dvoudenní kongres je samozřejmě vel-
kou a nákladnou akcí, jejíž uskutečnění 
při dodržení rozumné výše poplatků pro 
účastníky je nemyslitelné bez finančního 
přispění společností vystavujících své vý-
robky během kongresu a pomáhajících 
se zajištěním odborných prezentací. Le-
tos to byly společnosti Alcon, Augenop-
tik Domažlice, Bausch + Lomb, Essilor 
a Johnson & Johnson. Významná je pro 
nás zejména spolupráce s generálními 
sponzory, společnostmi Optika Čivice 
a CooperVision, které naše kongresy 
podporují dlouhodobě.

Všem těmto firmám veřejně děkuje-
me za skvělou a bezchybnou spolupráci 
a podporu vzdělávání našeho oboru.

Čistota oboru je ve 
vašich rukou

Na sekretariát Společenstva se dlou-
hodobě a opakovaně obracejí členové 

s informacemi o nekalých profesních 
nebo podnikatelských praktikách ve 
svém okolí a žádají o řešení situace. 
Společenstvo je organizací, která má 
obor formovat, stmelovat a směřovat do 
prosperující budoucnosti. Jeho přímou 
úlohou tedy jistě není udávání a vytváření 
nesvárů. Četné stížnosti a plošné porušo-
vání legislativy v našem oboru nás nicmé-
ně přinutily tuto situaci řešit. Ve spolupráci 
s poradenskou společností re-medical 
jsme proto informovali o pozadí nekalých 
podnikatelských a profesních činností 
v našem oboru příslušná ministerstva.

Na Ministerstvu průmyslu a obcho-
du jsme vysvětlili, že dochází k častému 
nedodržování zákonných povinnos-
tí některými podnikateli, především 
k porušování právní úpravy výkonu 
činností v oboru oční optika, kde výkon 
některých odborných činností, které 
jsou obsahem živnosti oční optika, 
je poskytován osobami, jež nesplňují 
požadavky odborné způsobilosti – tedy 
že optické služby poskytují osoby, které 
nevystudovaly optiku.

Ministerstvo zdravotnictví jsme in-
formovali o časté situaci, kdy dochází 
k poskytování zdravotních služeb neopráv-
něným subjektem, tedy že služby náležející 
poskytovatelům z oboru optometrie jsou 
často poskytovány očními optikami bez 
platného oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb anebo podnikateli s platným 
oprávněním, nicméně mimo schválené 
prostory a nekvalifikovaným personálem, 
neboli že refrakci často provádí osoby bez 
optometrického vzdělání a/nebo probíhá 
mimo zákonné místo poskytování zdravot-
ních služeb (dříve nazývané NZZ).

Ministerstva nám doporučila v této 
věci následující postup: pro řešení podně-
tů státními orgány je mnohem příznivější, 
když stížnosti na konkrétní případy neka-
lého podnikání budou přicházet přímo 
od vás, odborníků působících a podnikají-
cích v oboru, než od profesní organizace. 
Podněty a stížnosti vycházející od nás 
jako organizace by vždy měly nádech 
konkurenčního boje nebo zvýhodňová-
ní určitého zájmového segmentu trhu 
a nebyla by jim proto věnována potřebná 
pozornost s náležitou naléhavostí.

Připravili jsme proto pro vás vzory 
podnětů/dopisů na krajské a živnosten-

ské úřady, které naleznete na webových 
stránkách Společenstva.
 • Podnět k provedení živnostenské kon-
troly z důvodu poskytování činností 
očního optika osobami bez odborné 
způsobilosti (směřovaný na živnosten-
ský úřad): http://scoo.cz/wp-content/
uploads/podnet_ZU.pdf;

 • Podnět k prověření činnosti, kdy 
optometrické služby neposkytují 
optometristé (směřovaný na krajský 
úřad): http://scoo.cz/wp-content/
uploads/B_podnet-KU_bez-oprav-
neni.pdf;

 • Podnět k prověření činnosti, kdy 
optometrické služby neposkytují 
optometristé a navíc jsou optometric-
ké služby poskytovány v zařízení, které 
nevyhovuje zákonu o zdravotních 
službách – provozovna není oficiálně 
místem poskytování zdravotních 
služeb neboli dříve NZZ (směřovaný 
na krajský úřad): http://scoo.cz/wp-
-content/uploads/C_podnet_KU_bez-
-personalu-a-schvalenych-prostor.pdf.

Doporučením tohoto postupu pří-
mého řešení čistoty našeho oboru se 
tedy nezříkáme odpovědnosti, je však 
přirozené, že sami podáte podnět, po-
kud víte o případech nekalé praxe nebo 
na ně máte podezření. Společenstvo 
informovalo ministerstva o pozadí pro-
blémů a očekávaných podnětech od vás, 
zpracovalo ideální formulace (vzory) pro 
podávání podnětů a je připraveno vás 
svým renomé a argumentací následně 
v konkrétních případech podpořit a také 
dále spolupracovat na řešení případů 
se státními orgány. První krok k zajištění 
takzvané čistoty oboru, o kterou často 
žádáte, tedy leží přímo ve vašich rukou.

Informace k elektronické 
evidenci tržeb (EET)

Společenstvo připravilo podrobné 
informace o tom, jak ovlivní EET činnost 
očních optik a optometristů. Naleznete 
je v podobě vkládané přílohy v tomto 
čísle časopisu Česká oční optika.

Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz
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NOVÉ VEDENÍ 
SČOO 
SE PŘEDSTAVUJE
V   červnu loňského roku 

bylo na mimořádné vo-
lební valné hromadě zvoleno 
dvanáct osob, které budou 
působit ve vedení SČOO v ob-
dobí 2015–2019. Na první 
schůzi v červenci 2015 pak byli 
zvoleni noví členové předsta-
venstva a revizní komise. Jed-
notlivé zástupce obou hlavních 
orgánů  Společenstva vám 
postupně představujeme na 
stránkách našeho časopisu, 
a  to prostřednictvím odpově-
dí na několik otázek. V tomto 
čísle přinášíme odpovědi Jany 

Koníčkové Říhové a Tomáše 
Langhammera.

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

2.  Co je podle Vás největší „bolest“ 
oborů optika a optometrie v sou-
časné 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 
překvapilo, ať už mile, nebo ne-
příjemně?

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

8.  Co Vám na Vaší práci přináší největ-
ší uspokojení?

9.  Jaké je Vaše krédo pro úspěšné 
podnikání?

10.  Co (nebo kdo) Vám dodává 
vnitřní sílu a energii? Jak rela-
xujete?

STRÁNKY SČOO   autor: redakce 
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Jana Koníčková Říhová, DiS.
oční optička
předsedkyně revizní komise SČOO

1. Optice jsem se začala věnovat v pod-
statě náhodou. K profesi mě přivedla 
kamarádka a mě to tenkrát přišlo jako 
zajímavá výzva. Ne, v rodině tuto profesi 
neprovádí nikdo. U nás jde tradice úplně 
jiným směrem. Jsem tedy první, kdo se 
této profesi v rodině věnuje.

2. Myslím, že tyto dvě fáze naší profese 
jsou velice úzce spojeny a je škoda, že to 
tak v některých případech není vnímáno. 
„Bolístek“ je jak mezi optiky, tak mezi 
optometristy asi vícero. Ale věřím, že se 
to bude jen zlepšovat.

3. Bylo to okamžité rozhodnutí. Touha 
něco změnit, něčemu prospět a v ně-
čem pomoct.

4. Hájit cíle a přání všech, kteří si vybrali 
toto krásné povolání, ať už optiku, nebo 
optometrii.

5. Aby tuto profesi brali vážně a dělali 
ji s láskou. Je to někdy úžasná, někdy 
drsná, ale ve výsledku moc užitečná 
a rozmanitá práce.

6. Vždy mě mile překvapí, když vás 
někdo za vaši snahu ocení. Nebývá to 
v dnešní době moc často. A nemile? 
Veliká administrativní a finanční zátěž, 
která je v některých případech zbytečná.

7. Měla – chtěla jsem si dodělat studium 
optometrie. Dosáhnout se mi tohoto cíle 

zatím nepodařilo, ale věřím, že i toto se 
jednou změní.

8. Spokojený zákazník, šťastný úsměv 
miminka, když konečně vidí svoje rodi-
če, a babička, když si může vyluštit svoji 
milovanou křížovku.

9. Nepodnikám, takže jasné krédo ne-
mám, ale pokud bych v tomto oboru 
podnikala, pak by asi krédo znělo: Úcta 
ke každému zákazníkovi, individuální 
přístup ke každému z nich, protože 
to je podle mého názoru opravdu 
důležité.

10. Vnitřní sílu určitě moje rodina, ener-
gii mi dodávají pravidelné tréninky fitbo-
xu a relax? To je individuální s ohledem 
na roční období. V létě nejlépe relaxuji na 
sluníčku nicneděláním, v těchto dnech 
s knížkou u krbu a v zimě na lyžích a čer-
stvém horském vzduchu.

Tomáš Langhammer
oční optik
člen představenstva SČOO

1. Psal se rok 1989, já byl ve 4. ročníku 
litvínovského gymnázia a společenské 
klima bylo takové, jaké bylo, to vše oko-
řeněno skutečností, že všichni v rodině 
(mamka, taťka, strejda a teta) byli oční 
optici, takže volba byla jasná.

2. Někteří oční optici a optometristé, 
bohužel. Obor si kazíme zevnitř, nikoliv 
zvenku.

3. Proč? Protože jsem takový. Mám rád 
výzvy, rád posouvám své možnosti a rád 
předávám zkušenosti.

4. Snažím se prosazovat návrat k ře-
meslu, návrat k oboru oční optika. Kro-
mě oční optiky se ještě aktivně realizuji 
ve sportu, v triatlonu (plavání + kolo 
+ běh). Krom toho, že ještě závodím, 
učím i své svěřence, a samozřejmě 
taky sám sebe, disciplíně, řádu, po-
řádku a vnitřní pokoře. Snažím se tyto 
základní lidské vlastnosti prosazovat 
i v oboru z pozice své funkce člena 
představenstva. 

5. Disciplínu, řád, pořádek a hlavně 
pokoru. 

6. Velmi nemile mě překvapila reklama 
na EET, která běží v televizi. 

7. Chci, respektive snažím se býti profes-
ně slušným člověkem.

8. Že třeba po mě něco zůstane, nejen 
tenhle rozhovor.

9. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě 
a na každé … se vaří voda. A abych 
nebyl úplně negativní, tak například 
použiji sportovního slangu: Cesta 
k úspěchu je dlouhá, trnitá, plná pře-
kážek a bolestí, ale chuť vítězství vám 
pak všechny ty šrámy na těle a na duši 
zocelí.  

10. Relaxuji sportem – již 22 let dělám 
dlouhý triatlon, vlastním společně 
s rodinou triatlonový oddíl, a také 
pořádáme triatlonové a duatlonové zá-
vody. A energii mi dává rodina, přátelé 
a kamarádi.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu J. Koníčkové Říhové 
a T. Langhammera
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VIZUÁLNÍM 
TRÉNINKEM
oddálíte nevyhnutelné
„Metody vizuálního trénin-

ku využívá v posledních 
letech řada vrcholových spor-
tovců, kteří potřebují zlepšit své 
reakce,“ prohlásil Ivan Vymys-
lický během své přednášky na 
vzdělávacím kongresu OPTO-
METRIE–OPTIKA 2016. Vizuální 
trénink se pak stal hlavním téma-
tem našeho rozhovoru na půdě 
Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Na kongresu, jenž byl zaměřen na bi-
nokulární vidění, jste se během před-
nášky zmínil o vizuálním tréninku. Mů-
žete jej blíže specifi kovat?
Vizuální optometrie neboli vizuální trénink 
je metoda ke zlepšení výkonu zrakových 
funkcí, a sice rychlosti, přesnosti a orienta-
ce. Cvičení není o tom, abych změnil své 
dioptrie, ale o zlepšení funkcí oka. V zásadě 
vylepším slabé funkce nebo jako vrcholový 
sportovec výrazně posílím své schop-
nosti. V současnosti má řada špičkových 
sportovců vizuální optometristy, ať už jde 
o tenisty, fotbalisty a podobně. Vizuální 
trénink se hlavně věnuje lidem, o které 
už s nadsázkou řečeno nemá nikdo 
zájem. V předškolním věku se o zlepšení 
zrakových funkcí starají ortoptisté, oftal-
mologové a další odborníci, ale jakmile 

člověk dospěje do určitého věku, už se 
mu nikdo nevěnuje.

Jak probíhá cvičení v rámci vizuálních 
tréninků?
Základem vizuálních tréninků je perfektní 
znalost stavu klienta, stanoví se anamnéza 
a klient musí absolvovat celou řadu tes-
tů – funkčních, rychlostních, fixačních. 
Podle výsledků se určí nepřesnosti, 
nekvalita nebo naopak to, co se může 
vylepšit, a sestaví se tréninkový program, 
který posiluje danou partii očních svalů. 
Existují stovky tréninkových kombinací 
a ve většině případů trvá cvičení čtyři až 
šest měsíců. Člověk se ale musí tréninku 
věnovat, je to jako s chozením do posi-
lovny – svalovou hmotu nenaberete za 
týden. Je zapotřebí pravidelně delší dobu 
cvičit a teprve potom se dostaví první 
výsledky. U vizuálních tréninků se cvičí 
denně, od jednoduchých cviků s míčky 
až po složitější úkony na přístrojích. 

Takže pro každého jednotlivce se na 
základě testů sestavuje individuální 
trénink?
Přesně tak. Trénink je vždy individuální, 
protože neexistují dva jedinci, kteří by měli 
úplně stejné potíže. Každý má problém 
někde jinde a každý chce mít jiný výsledek. 

Například pilot formule 1 jedoucí rychlostí 
300 km/h, což je zhruba 80 metrů za 
sekundu, se potřebuje dívat na ovládací 
prvky na volantu nebo do zpětných zr-
cátek. V takových rychlostech je sekunda 
velmi dlouhá doba, ale díky vizuálním 
tréninkům mu pak takové zrakové kontroly 
netrvají ani půl vteřiny (reakční doba pilotů 
F1 na startu mezi zhasnutím červených 
světel a rozjetím monopostu je v průměru 
0,100 sekundy, pozn. redakce). Logicky to 
může být stejné u běžného řidiče, který je 
schopen mít při jízdě po dálnici v rychlosti 
130 km/h rychlejší reakce než ostatní. 

Kdybych se rozhodl, že chci zrychlit 
své reakce, co pro to musím udělat?
Musíte kontaktovat osobu zabývající 
se vizuálním tréninkem a absolvovat 
všechna měření. Uvedete, co chcete 
zlepšit nebo kde pociťujete komplikace 
a jakému sportu se věnujete. Podle toho 
se určí přesná pozice, kterou je zapotřebí 
vylepšit, a sestaví se individuální trénink. 
Ale znovu zdůrazňuji, že je nutná vytrva-
lost, jako u každého cvičení.

Lze cvičit i bez absolvování testů? Dají se 
sehnat návody například na internetu?
Existuje řada knížek s tematikou vizuálních 
tréninků, ale ne všechny odpovídají správ-

ROZHOVOR   autor: redakce
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nému cvičení. Problém je právě v tom, že 
návody vycházejí z obecného zdravotního 
stavu člověka, ale dotyčný neví, jaký je jeho 
stav, protože neprošel uvedenými testy. 
Z toho důvodu se může cvičení míjet 
účinkem, dokonce může stav i zhoršit.

Chápu to tak, že absolvování testů je 
nezbytné?
Určitě ano. Provádět vizuální trénink bez 
úvodních testů je jako opravovat auto, 
když ani nevíte, jaký má problém. Takže 
začnete opravovat první, co vás napadne 
a přitom ani nemáte náhradní díly…

Když začnu s  vizuálním tréninkem, 
provádím jej doma, nebo chodím cvi-
čit do optiky?
Cvičí se doma, na druhou stranu pokud 
optometrista zainvestoval do speciálního 
přístroje, může klient kombinovat domácí 
cvičení i s tréninkem na přístroji v optice, 
kam stejně chodí jednou za měsíc na kon-
trolu. Hlavně se ale cvičí doma, každý den 
dvě až tři hodiny před spaním po dobu pat-
nácti minut. Většina lidí potřebuje brýle na 
čtení kolem pětačtyřiceti let, pravidelným 
cvičením se jejich potřeba dá o nějakou 
dobu oddálit. Samozřejmě všechno má své 
meze a nic se nedá trénovat do nekonečna, 
ale při vytrvalém vizuálním tréninku si lze 
užít třeba i několik let bez brýlí navíc.

Říkáte, že cvičení má probíhat čtyři až 
šest měsíců. Poté už se cvičit nemusí?
Oči mají jednu obrovskou výhodu. Pokud 
posilujete tělo a náhle přestanete chodit 
do posilovny, nabraná svalová hmota vám 
začne ubývat, protože ji zkrátka nebudete 
používat. To se vám u očí nestane, protože 
je používáte prakticky pořád a úbytek 
nácviku je minimální. Cvičením v rámci 
vizuálního tréninku se dostanete na urči-
tou úroveň a ta vám zůstane, protože oči 
používáte stále stejným způsobem. To je 
velká výhoda vizuálního tréninku.

A co se stane, pokud cvičení nepomůže?
Tak se změní nebo prodlouží tréninkový 
plán, zařadí se jiné cviky a podobně. 

Poradí mi s vizuálním tréninkem v op-
tikách?
Pokud se tím zabývají, poradí vám. Na-
štěstí je již vizuální trénink rozšířenou 

a moderní metodou původně z USA, 
kde má osmdesátiletou tradici. Vlastně 
lze říci, že se dnes jedná o běžnou 
metodu, která se vyučuje na školách 
například v Německu i v jiných státech. 
Trend vizuálních tréninků tak přichází 
i k nám. Nechci tvrdit, že jde o nejmo-
dernější metodu, ale rozhodně je to 
jedna z možností, jak pomoci zákazní-
kovi, který do optiky přichází s potížemi. 
Přestože má perfektní brýle, nemá 
dostatečně funkční oční svaly a brýle 
nepřináší kýžený efekt. Toho se docílí 
posílením svalů.

Je možné studovat metodu vizuálních 
tréninků i na českých školách?
Zatím se pořád jezdí za studiem do za-
hraničí. Pokud vím, některé fakulty u nás 
zařazují do přednášek o binokulárním 
vidění určitá témata a vsuvky, ale jako 
samostatný předmět vizuální tréninky 
nejsou. V Brně (na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity, pozn. redakce) 
se sice vyučuje ortoptika, ale ta je zamě-
řena na péči o předškoláky. Na druhou 
stranu celá řada cviků si je podobná, 
protože vycházejí ze stejných principů. 
Ortoptika je základ, ale užší zaměření na 
dvacátníky až třicátníky jako samostatný 
obor neexistuje.

A má v budoucnu šanci stát se součás-
tí výuky?
To je spíše otázka na školy a vedení fa-
kult, ale kongres OPTOMETRIEOPTIKA 
2016 je důkazem toho, že binokulární 
vidění se vyvíjí. Ještě před pár lety by 
bylo takové téma absolutně mimo 
mísu, a že by se o něm přednášelo? Ne-
myslitelné. V rámci kombinace metod 
a hledání možností ale věřím, že když 
funguje obor v Evropě, je jen otázkou 
času, kdy dorazí k nám.

Jakým směrem se optika obecně ubírá?
Posouvá se do odborné části, začínají 
se mnohem více objevovat digitální 
technologie při měření i prodeji. Nůžky 
se hezky rozevírají. Jsou optiky, které se 
věnují vysoké kvalitě, přidané hodnotě, 
servisu a moderním technologiím. 
A naopak jsou optiky pracující spíše 
marketingově v oblasti diskontu. Každý 
si vybírá svou strategii.

Je na obzoru nějaký dlouhodobý pro-
blém, jenž se zatím neřeší?
V dlouhodobém horizontu vidím hroz-
bu v genovém inženýrství, které změní 
celý obor a možná způsobí jeho zánik. 
V současné době ovlivňují trh operace 
očí, ale genetické inženýrství podle mě 
tento obor jednou pohřbí. Naštěstí je to 
ještě hodně daleko.

Umíte říct, nakolik laserové operace ovliv-
ňují prodej brýlí a kontaktních čoček?
Určitě se nejedná o nevýznamný podíl, 
protože určitý počet zákazníků raději 
podstoupí operaci, než aby nosili brýle 
nebo kontaktní čočky. Jenže z populační 
křivky vyplývá, že lidí, kteří budou potře-
bovat brýle na čtení, enormně přibývá. 
Rodí se mnohem více dětí s nějakou 
dioptrií, což je prostý evoluční vývoj 
lidstva, respektive očí. Jsou zatěžovány 
digitální technologií a více se s nimi 
pracuje. Četl jsem například statistiku, 
uvádějící, že v Japonsku se už 90 % dětí 
rodí s dioptriemi. To je zkrátka evoluce.

Pojem evoluce mám spojený s  vývo-
jem směrem vpřed, tohle mi ale připa-
dá jako krok zpět.
Ale ono to jde dopředu, protože se 
přizpůsobujeme životním podmínkám. 
Evoluce jde dopředu a reaguje na způsob, 
jakým člověk žije. Zkrátila se vzdálenost, 
na kterou člověk čte, a prodloužila se 
doba, po kterou se oči používají – a náš 
zrak na to není vývojově připravený, pro-
tože před osmdesáti lety četla jen určitá 
skupina lidí, ale v současnosti má každý 
mobil, počítač a všichni pracují do blízka. 
Dříve nic takového nebylo, a proto se naše 
oči přizpůsobují aktuálním podmínkám. 

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: Aleš Sirný



Skupina expertů vyřešila problém rekordně 
vysoké myopie –108,00 D
Skupina slovenských a francouzských specialistů dosáhla výrazného pokroku v korekci těžké myo-
pie. Vyvinula brýlové čočky s –108 dioptriemi a cylindrem 6,00. Tyto odborné poznatky budou slou-
žit mnoha lidem, kteří nemají běžné zrakové obtíže a vymykají se standardům běžné korekce.

Toto výjimečné lidské a technologické dobrodružství bylo možné prožít díky příběhu sloven-
ského fotografa Jána Miškoviče a jeho potřebě korigovat myopii s více než 100 dioptriemi.

Tento rekord, kterého bylo dosaženo v únoru 2016, pře-
konal předchozích –104 dioptrií, což byl úspěch stejného 
týmu z ledna 2015. Práce těchto specialistů je úzce spoje-
na s případem 59letého Slováka Jána Miškoviče, který již 
od dětství trpí těžkou myopií, amblyopií na obou očích, 
astigmatizmem,  strabizmem a keratokonem. V důsledku 
této kombinace onemocnění je léčba velmi složitá, přede-
vším proto, že se u něj myopie stále vyvíjí. V posledních le-
tech se mu zrak zhoršuje v průměru o 4 až 5 dioptrií ročně.

O zrak Jána Miškoviče se stará Sebastian Chrien, optome-
trista z Bánské Bystrice, který je přesvědčen, že fotografi e 
a optometrie dokáží společně pomoci lépe pochopit zra-
kové potřeby a vysvětlit schopnost funkčního vidění na-
vzdory takovému výraznému poškození zraku.

Společnost Essilor v akci
V roce 2014 se Ján Miškovič zúčastnil screeningového měře-
ní zraku, které při příležitosti Světového dne zraku organizo-
vala společnost Essilor Slovensko. Nové optické řešení se tak 
k němu dostalo téměř náhodně. Během akce se týmu společ-
nosti Essilor zeptal na možnost vytvořit speciální čočky na silné 
hodnoty a jeho vyhlídky okamžitě získaly pozitivní charakter. 
„Takový požadavek jsme nikdy předtím nedostali. Ale v té době 

jsme právě začínali vyvíjet speciální brýlové čočky, a tak jsme 
okamžitě kontaktovali laboratoř společnosti Essilor pro speci-
ální čočky (SL Lab) ve Francii, kde se využívají technologické 
novinky společnosti Essilor jako řešení pro pacienty trpící těž-
kými refrakčními vadami,“ vysvětluje Monika Remiašová, mar-
ketingová specialistka slovenské pobočky Essilor.

„Tým laboratoře SL Lab musel upravit svůj výpočetní soft-
ware na trojmístné číslo (počítal totiž jen do –99 dioptrií), 
zkontrolovat, zda má ty správné materiály, a začít přemýš-
let o designu nových nástrojů na povrchové úpravy,“ do-
končuje příběh Monika Remiašová.

Laboratoř SL Lab slíbila, že vždy najde řešení pro uspoko-
jení vizuálních potřeb Jána Miškoviče a dalších lidí trpících 
těžkou ametropií. Nejde zde o rekordy, ale o lidský a tech-
nologický pokrok, který bude sloužit všem, jejichž zrakové 
obtíže se vymykají průměru.

SL Lab Essilor, expert na 
výjimečné požadavky
Žádost ze Slovenska podpořila soutěživého ducha v to-
várně francouzské laboratoře společnosti Essilor ve měs-
tě Les Battants v Ligny-en-Barrois. „Fáze návrhu brýlové 

Brýlová čočka –108 D, cyl +6,00, vyrobená v laboratoři společnosti 
Essilor pro speciální brýlové čočky (SL Lab) ve Francii

Brýlová čočka připravená na optickou kontrolu kvality pomocí 
radioskopu v  laboratoři společnosti Essilor pro speciální brýlové 
čočky (SL Lab) ve Francii



čočky byla nejsložitější,“ prozrazuje Léonel Pereira, ředitel 
továrny pro povrchové úpravy a speciální brýlové čočky 
v laboratoři SL Lab.

„Brýlová čočka této síly musí být bikonkávní. Hlavním 
omezením je povrch na zadní straně a jeho krátký rádius, 
který podporuje většinu síly ve svém sférickém zakřivení. 
V přední části se vytvořil torický povrch se značným, ale 
méně výrazným zakřivením. Díky optické apertuře má no-
sitel zorné pole cca ±30°, což je vzhledem k síle brýlové 
čočky uspokojivé. Zakřivení přední fazety není zvoleno 
proto, aby bylo možné vytvořit tenčí čočku, ale i s cílem 
ulehčit vsazení čočky v ideální vzdálenosti oko-čočka,“ 
uvádí Pereira.

Kreativní know-how ve výrobě 
čoček a záruka kvality
Při výrobě byl použit manuální proces zdvihání pomocí 
nástroje, který navrhl tým laboratoře SL Lab. Když byly 
brýlové čočky hotové, musely projít procesem kontroly 
kvality, aby se ověřilo, že odchylka síly je méně než 2 %. 
Přístroj frontofokometr ovšem nedokáže změřit takto 
vysokou optickou sílu, proto byl použit radioskop, kte-
rým byly ověřeny poloměry základních zakřivení ven-
kovního a vnitřního povrchu, aby bylo možné vypočítat 
celkovou refrakční sílu čočky (s přihlédnutím k indexu 
materiálu) s hranicí chyby méně než 0,2 %. Výsledek: 
úkol byl během dvou týdnů úspěšně splněn!

Nový spokojený život
Ján Miškovič byl nadšen tím, že se mu podařilo opět získat 
zrakovou ostrost 1/10 na každém oku, což je velmi uspo-
kojivé v porovnání s původním stavem (1/20). Optomet-
risté a tým společnosti Essilor Slovensko podle něj odvedli 
skvělou a přesnou práci.

„Je úžasné slyšet Jána Miškoviča hovořit o tom, jak se jeho zrak 
každým dnem zlepšuje. Díky novým brýlovým čočkám, které 
používá hlavně do dálky, může nadále pracovat jako fotograf,“ 
vyjadřuje nadšení Stanislas Poussin, ředitel obchodního 
oddělení pro speciální brýlové čočky skupiny Essilor.

Úspěch, který nabízí novou 
naději
Příběh o tom, jak se síť expertů zmobilizovala, aby pomoh-
la Jánu Miškovičovi, který trpí těžkou myopií, přirozeně 
nekončí. Rychlý vývoj jeho očního onemocnění vede růz-
né odborníky podílející se na péči o jeho zrak k tomu, aby 
dále rozvíjeli své odborné znalosti.

Laboratoř SL Lab se zavázala, že vždy najde řešení a použije 
všechny nástroje potřebné k tomu, aby splnila vizuální po-
třeby Jána Miškoviča a dalších lidí trpících těžkou ametropií.

Jedná se o komerční prezentaci.
Článek byl v plné verzi publikován v časopise Point De Vue číslo 73.

Čočky po vsazení do brýlové obruby

Dokončení úprav brýlové obrubyJán Miškovič a optometrista Sebastian Chrien

Převzetí čočky na Slovensku optometristou Sebastianom Chrienom
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OPTOMETRIE   autorka: Mgr. Nikola Celá

KOMPARACE 
kontrastní citlivosti při 
korekci torickou kontaktní 
čočkou a jejím sférickým 
ekvivalentem
Současná doba klade vyso-

ké nároky na náš zrak. Pro 
optimální rozlišení předmětů 
a dobrou orientaci v prostoru 
je nezbytné kromě správné 
zrakové ostrosti a rozsahu zor-
ného pole také správné vnímání 
kontrastu. Vyšetření zrakové 
ostrosti poskytuje informace 
pouze o schopnosti vidět před-
měty o velkém kontrastu. 

Podrobnější informace o zrakových 
funkcích nám odhaluje vyšetření kontrast-
ní citlivosti. V běžném životě nejsou vždy 
zajištěny optimální světelné podmínky, 
intenzita osvětlení je často nízká nebo 
naopak dochází k oslnění. Vyšetření kon-
trastní citlivosti umožňuje vyšetřit zrakový 
výkon za různých světelných podmínek. 

Kontrastem je označován zrakový 
vjem, který závisí na rozdílu jasu svět-
lých a tmavých částí pozorovaného 
předmětu a pozadí. Schopnost rozlišit 
jemné detaily v prostoru závisí na 
dvou parametrech – kontrastní citli-
vosti a prostorové frekvenci. Kontrastní 
citlivost definujeme jako reciprokou 
hodnotu kontrastního prahu. Kontrastní 
práh je nejmenší viditelný kontrast, 
který je potřebný k rozlišení dvou svě-
telných částí předmětu. U zdravých očí 
je hodnota kontrastního prahu rovna 
0,01. Prostorová frekvence je charakteri-
zovaná počtem cyklů na úhlový stupeň 
(c/st). Jeden cyklus odpovídá úhlové 
šířce sousedního světlého a tmavého 
pruhu. Prostorové frekvence nižší než 
0,5  c/st umožňují vnímání tvarů objektů, 
prostorové frekvence vyšší než 10 c/st 

umožňují naopak vnímání jemných linií 
a detailů. Křivka kontrastní citlivosti má 
zvonovitý průběh, protože lidské oko je 
nejcitlivější v oblasti středních prosto-
rových frekvencí (3–6 c/st). Ve vyšších 
a nižších prostorových frekvencích 
kontrastní citlivost naopak klesá.

Vyšetřování kontrastní 
citlivosti

Kontrastní citlivost lze vyšetřovat 
pomocí několika testů založených na 
různých principech. Jedná se o testy se 
sinusovou mřížkou, písmenové testy, 
digitální systémy a metodu rozlišování 
dělicích linií. Testy se sinusovou mřížkou 
jsou založeny na Michelsonově kontra-
stu. Sinusovou mřížku tvoří střídající se 
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světlé a tmavé proužky o různé prosto-
rové frekvenci a různém kontrastu. Mezi 
zkušební testy, které využívají metody 
sinusové mřížky, můžeme zařadit Arde-
novy tabule, Ginsburgovy tabule nebo 
Vision Contrast Test System – VCTS 1000. 
Písmenové testy k vyšetření kontrastní 
citlivosti využívají naopak Weberův 
kontrast. Mezi písmenové testy patří 
Pelli-Robson Contrast Sensitivity Chart, 
Hamilton-Veale Contrast Sensitivity Test 
nebo Mars Letter Contrast Sensitivity 
Test. Tyto testy jsou tvořeny písmeny, 
přičemž u každé další skupiny písmen 
dochází k poklesu kontrastní citlivosti 
o logaritmus kontrastní citlivosti (log KC). 
Digitální systémy využívají k vyšetřování 
sinusovou mřížku a jsou tvořeny LCD 
panelem se zabudovaným počítačem. 
Mezi tyto systémy můžeme zařadit op-
totyp Smart Chart, CST 1800 a TCP-2000.

Ke snížení kontrastní citlivosti do-
chází nejčastěji z optických příčin, z dů-
vodů postižení sítnice nebo zrakového 
nervu, v důsledku amblyopie, po požití 
toxických látek nebo při některých neu-
rologických a metabolických poruchách. 
Ke snížení kontrastní citlivosti může dojít 
také u nekorigovaného astigmatizmu při 
nošení kontaktních čoček.

Astigmatizmus je častou refrakční 
vadou, vyskytuje se až u 95 % populace. 
U většiny se však jedná o tzv. fyziologický 
astigmatizmus, který je zanedbatelný. 
Pouze přibližně 20 % populace má 
astigmatizmus větší než 1,0 D a u 5–10 % 
populace je hodnota astigmatizmu vyšší 
než 2,0 D. Lze jej korigovat brýlovými 
čočkami, torickými kontaktními čočkami 
nebo jejich sférickým ekvivalentem.

Výzkum

Kontrastní citlivostí jsem se zabývala 
ve své diplomové práci, v jejíž praktické 
části bylo hlavním cílem zjistit:

 • zda lze volbou sférického ekvivalentu 
plnohodnotně nahradit torickou kon-
taktní čočku (dosáhnout optimálního 
zrakového výkonu);

 • zda dochází při korekci astigmatizmu 
torickou kontaktní čočkou nebo jejím 
sférickým ekvivalentem ke změně 
kontrastní citlivosti a zdali dochází 
při použití sférického ekvivalentu 
k jejímu poklesu;

 • zda je s rostoucí hodnotou astigma-
tické složky korekce pokles kontrastní 
citlivosti výraznější.

Výzkumu se účastnilo celkem 
30 osob,  h lavní  podmínkou pro 
zařazení pacienta do výzkumu byla 
subjektivní hodnota astigmatizmu 
minimálně 0,75 D. Odpovídající vadu 
mělo 48 očí, 12 očí mělo pouze sfé-
rickou ametropii. K získání potřebných 

hodnot byl využit LCD optotyp Smart 
Chart. Při vyšetření bylo použito ně-
kolik typů kontaktních čoček, přičemž 
60 % pacientů byli nositelé torických 
kontaktních čoček, zbylým 40 % pa-
cientů byly torické kontaktní čočky 
aplikovány poprvé. 

Průběh vyšetření pacientů
Vyšetření kontrastní citlivosti probíhalo 
monokulárně a vyšetřovaný seděl ve 
vzdálenosti jednoho metru od optotypu. 
Pacient přicházel na vyšetření s nasaze-
nými torickými kontaktními čočkami. 
Jako první byl ověřen vizus s torickou 
kontaktní čočkou. Následně byla kon-
trastní citlivost vyšetřena pomocí testu 
využívajícího sinusovou mřížku, který je 
součástí LCD optotypu, výstupem byla 
křivka kontrastní citlivosti. Po absol-
vování testu byl pacientovi aplikován 

graf 1 Hodnoty kontrastní citlivosti pro všechny typy astigmatizmu. 

graf 2 Hodnoty kontrastní citlivosti u astigmatizmu = 0,75 D.

Průměrné hodnoty vizu

Hodnoty astigmatizmu [D]
Vizus s torickou kontaktní 

čočkou
Vizus se sférickým ekvivalentem Procentuální pokles [%]

= 0,75 1,06 0,93 13

= 1,25 0,95 0,77 18

= 2,25 0,72 0,36 36

tab. 1 Průměrné hodnoty vizu pro jednotlivé hodnoty astigmatizmu.
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sférický ekvivalent odpovídající jeho 
korekci v torické kontaktní čočce. Po půl-
hodinovém testu tolerance byl ověřen 
vizus se sférickým ekvivalentem. Pokud 
nedošlo k výraznému snížení vizu, byla 
vyšetřena kontrastní citlivost. V případě, 
že pacient nosil torické kontaktní čočky 
na obou očích, bylo stejným způsobem 
vyšetřeno i druhé oko.

Výsledky výzkumu

Před samotným vyšetřením kon-
trastní citlivosti byl zjištěn vizus s to-
rickou kontaktní čočkou a následně 
pak i s jejím sférickým ekvivalentem. 
Při použití sférického ekvivalentu 
došlo k průměrnému poklesu vizu 
z 1,02 na hodnotu 0,75, tedy o 14,71 %. 
Průměrné hodnoty vizu pro jednotlivé 
hodnoty astigmatizmu jsou uvede-
ny v tab. 1. Jak je patrné z výsledků, 
průměrný pokles vizu byl s rostoucí 
hodnotou astigmatizmu výraznější, ale 
také výchozí vizus s torickou kontaktní 
čočkou byl nižší. 

Hlavním cílem výzkumné části diplo-
mové práce bylo zjistit, zda při použití 
sférického ekvivalentu dojde k poklesu 
kontrastní citlivosti oproti korekci toric-
kou kontaktní čočkou. Z vyšetření byly 
získány hodnoty logaritmu kontrastní 
citlivosti pro čtyři prostorové frekvence 
(3, 6, 12 a 18 c/st) při použití torické 
kontaktní čočky a jejího sférického 
ekvivalentu. 

Získané hodnoty kontrastní cit-
livosti jsou uvedeny v grafu 1. Jak je 
z obrázku patrné, při použití sférického 
ekvivalentu dochází k poklesu kon-
trastní citlivosti ve všech prostorových 
frekvencích. 

Dalším cílem praktické části bylo 
ověřit, zda s rostoucí hodnotou astig-
matizmu bude pokles kontrastní cit-
livosti výraznější. Naměřené hodnoty 
kontrastní citlivosti jsou uvedeny 
v grafech 2, 3 a 4. Vyplývá z nich, že 
s rostoucí hodnotou astigmatizmu 
dochází při použití sférického ekvi-
valentu k výraznějšímu poklesu kon-
trastní citlivosti oproti použití torické 
kontaktní čočky.

Závěr

Cílem praktické části diplomové 
práce bylo vyšetřit kontrastní citli-
vost u pacientů s astigmatizmem při 
použití korekce torickou kontaktní 
čočkou a jejím sférickým ekvivalen-
tem a ověřit, zda a jak výrazný vliv 
mají různé způsoby korekce astig-
matizmu na hodnotu kontrastní cit-
livosti. Předpokladem výzkumu bylo, 
že při použití sférického ekvivalentu 
dojde k poklesu kontrastní citlivosti. 
Z naměřených hodnot vyplývá, že 
při použití sférického ekvivalentu 
dochází k poklesu jak hodnot vizu, 
tak kontrastní citlivosti. Se vzrůsta-
jící velikostí astigmatizmu dochází 
k většímu poklesu vizu a kontrastní 
citlivosti. Tento pokles není závislý 
jen na velikosti astigmatizmu, ale i na 
vzájemném poměru sférické a cylin-
drické složky korekce. S klesajícím 
poměrem sférické a cylindrické složky 
korekce by měl být pokles kontrastní 
citlivosti výraznější. Pokles kontrastní 
citlivosti však není závislý jen na výše 
zmíněných parametrech, ale je také 
ovlivňován individualitou jedince.

Z výsledků vyplývá, že při korekci 
astigmatizmu sférickým ekvivalentem 
dochází k poklesu kontrastní citli-
vosti oproti korekci pomocí torické 
kontaktní čočky. Ke korekci astigma-
tizmu je tedy lepší využívat torickou 
kontaktní čočku. Při volbě korekce 
astigmatizmu je třeba zohlednit nejen 
velikost astigmatizmu a vzájemný 
poměr sférické a cylindrické složky 
korekce, ale i pečlivě vyhodnotit ná-
roky jedince na vidění.

Mgr. Nikola Celá
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
394730@mail.muni.cz

Grafické podklady: archiv autorky
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[2]  Ventruba, J.: Kontrastní citlivost, testování a příčiny 
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graf 3 Hodnoty kontrastní citlivosti u astigmatizmu = 1,25 D.

graf 4 Hodnoty kontrastní citlivosti u astigmatizmu = 2,25 D.
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OPTOMETRIE   překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

KATARAKTA 
a nitrooční čočky
1. část: Katarakta 
a operační techniky
V optice lidského oka hraje 

hlavní roli čočka. S přibýva-
jícím věkem se snižuje její elas-
ticita a transparence. Přirozené 
snižování průhlednosti může 
mít patologický průběh, pak se 
označuje jako katarakta neboli 
šedý zákal. Ročně se po celém 
světě provádí okolo 20 milionů 
operací katarakty, patří tak mezi 
nejčastější chirurgické zákroky. 

Se zvyšováním technických mož-
ností rostou nároky na přesnost opera-
téra. Dokonalé změření parametrů oka 
a přesné určení hodnot implantované 
nitrooční čočky má rozhodující vliv na 
úspěšnost operace. Individuální výběr 
čočky a optimalizace všech procesů 
před operací, v jejím průběhu i po ope-
raci může pacientovi přinést co nejlepší 
výsledek.

Anatomie

Hloubka přední komory 
Hloubka přední komory (ACD – anterior 
chamber depth) je definována jako vzdá-
lenost od zadní plochy rohovky k přední 
ploše čočky. Je závislá na poloze a veli-
kosti čočky i na podobě a tvaru duhovky 
a komorového úhlu. Parametry závisejí na 
délce osy oka a tím na refrakčních hodno-
tách. Myopové mají hlubší přední komoru 
než hypermetropové. Hodnoty hloubky 
přední komory leží v rozmezí 2,6 až 4,0 
mm, střední hodnota ACD je 3,00 mm.

Čočka 
Oční čočka se podílí asi z jedné třetiny na 
celkové lomivosti oka. Nemá ani cévní, ani 
nervové zásobení, její výživa je zajišťována 
pouze difuzí z komorové vody. Čočka má 
tři vrstvy: pouzdro, kůru a jádro. Čočkový 
epitel se nachází pod předním pouzdrem 

a v ekvátoru čočky, kde se v průběhu života 
vytvářejí nová vlákénka. Ta se ukládají na 
předchozí struktury (apoziční růst). Vyvolá-
vacím prvkem presbyopie je tvrdnutí čočky 
(sklerotizace) spolu s jejím ztlušťováním.

Čočka patří v lidském organizmu 
k tkáním nejbohatším na proteiny. Hod-
noty proteinů, udávané v publikovaných 
zdrojích, velice kolísají, udává se až 60 %. 
Proces stárnutí čočkových proteinů a jejich 
reparačních pochodů vede k promísení 
s proteiny komorové vody. To je základem 
ztráty transparence čočky a vzniku katarakty.

Katarakta 

Katarakta neboli šedý zákal patří k nej-
častějším patologickým změnám v lidské 
čočce a ve světě je z 50 % příčinou slepoty. 
Incidence se odhaduje na 20 milionů 
osleplých ročně. V případě katarakty se 
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vlastně nejedná o onemocnění, ale o čistý 
proces stárnutí. Tento proces nastupuje 
přibližně kolem čtyřiceti let života, vidění 
se snižuje plíživě a bezbolestně. Mezi 
rizikové faktory patří zvýšená expozice UV 
paprskům (především UVB záření), výživa, 
diabetes, vysoký krevní tlak a oxidativní 
procesy (kouření, alkoholizmus). Katarakty 
lze rozlišovat podle etiologie, lokalizace, 
vývojového stadia a doby vzniku. Trauma-
tické katarakty mohou vzniknout po tupých 
nebo perforujících poraněních. Příčinou 
šedého zákalu mohou být rovněž některé 
léky či otravy, například dlouhodobá lokální 
aplikace kortikosteroidů (déle než rok) může 
vést ke vzniku tzv. kortizonové katarakty. 
Podobně mohou být příčinou katarakty 
psychofarmaka nebo parasympatikomi-
metika u pacientů s glaukomem. V 90 % 
případů jsou příčinou změny související 
s věkem. Jedná se tedy o senilní kataraktu, 
již lze rozdělit do tří hlavních skupin (obr. 1):

Nukleární (centrální) katarakta
V tomto případě je zkaleno jádro čočky, což 
vede ke změnám její lomivosti. Následná 
myopizace může mít hodnotu až 2 dpt. 
Vývoj je plíživý, jádro čočky je nejprve zabar-
veno šedobělavě, později získá až hnědavé 
zabarvení (cataracta brunescens). Může tak 
být ovlivněno i barevné vidění pacienta, 
především vnímání modrožlutého spektra.

Kortikální katarakta 
Jedná se o nejčastější formu šedého zá-
kalu. Změny se projevují jako proužky či 
vakuoly v tkáních pouzdra, vzadu i vpředu. 
V dalším průběhu, který je velmi pomalý, se 
vytvářejí při ekvátoru čočky klínovité či pa-
prsčité zákalky. Zvýšenou citlivost na světlo 
způsobují rozptýlené práškovité zákalky.

Subkapsulární katarakta 
U tohoto typu je snížená transparence 
těsně pod pouzdrem čočky. Rozlišujeme 
přední (anteriorní) a zadní (posteriorní) 
zákal. Zadní subkapsulární katarakta v blíz-
kosti uzlového bodu oka může značně 
ovlivnit vidění. Subjektivně vede k častým 
poruchám vidění, ke snížení kontrastu a ne-
ostrému vidění. Zákaly v centrální oblasti 
způsobují navíc u starších jedinců vlivem 
zúžení zornice ještě větší obtíže, zvláště při 
vidění do blízka. Příčinou bývá kromě věku 
také dlouhodobé užívání kortikosteroidů.

V současnosti neexistují žádné léky ani 
jiné formy terapie, které by dokázaly ovliv-
nit vývoj katarakty. Jedinou možností je 
chirurgické odstranění zkalené čočky a její 
náhrada implantovanou nitrooční čočkou. 
K operaci se přistupuje v okamžiku, kdy je 
pacient sníženým viděním omezován ve 
vykonávání svých běžných aktivit. Přitom 
je nutno zvážit, zda lze po odstranění 
katarakty očekávat dobrý výsledek (např. 
u pacientů s věkem podmíněnou maku-
lární degenerací, amblyopií, rohovkovými 
zákaly). Rozhodnutí, zda je operace smy-
sluplná, je ovlivněno zvýšeným rizikem 
komplikací v průběhu operace či po ní.

 

Operace katarakty

V zásadě existují dvě operační tech-
niky: intrakapsulární extrakce (ICCE) a ex-
trakapsulární extrakce (ECCE). Metoda 
ICCE se v současnosti používá pouze 

zřídka, a to většinou v zemích s nízkou 
úrovní lékařské péče. 

Metodou volby je tedy extrakapsu-
lární extrakce, při níž se v místní anestezii 
malým řezem v oblasti limbu otevírá 
přední komora (obr. 2). Řez (tunelový) 
velikosti asi 1,8 mm je označován jako 
MICS – micro incision cataract surgery. 
Výhodou tak malého řezu je, že nemusí 
být šitý, což snižuje možnost vzniku 
pooperačního astigmatizmu. Tato tech-
nika malých tunelových řezů umožňuje 
dokonalou kontrolu výkonu v uzavřené 
přední komoře. Přístup rohovkou do 
přední komory (paracentéza) probíhá 
na třech a na devíti hodinách, řez pro 
zavedení nitrooční čočky na dvanácti 
hodinách. Záleží na pozici operatéra, 
který může volbou umístění řezů ovlivnit 
vznik eventuálního astigmatizmu.

Až dosud operatér po vstupu do přední 
komory otevíral přední pouzdro čočky (kap-
sulorexe) pomocí jemné zahnuté jehličky. 

obr. 1  Různé formy katarakty. Čím větší počet znamének +, tím větší je hustota a pokro-
čilost katarakty.

nukleární katarakta kortikální katarakta subkapsulární 
katarakta
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Nejnovější technika otevírá pouzdro čočky 
femtosekundovým laserem. Předností této 
metody je především možnost dokonalého 
vedení řezu a vyloučení porušení pouzdra 
čočky bez dalšího použití ultrazvukové 
energie, čímž se šetří citlivý rohovkový en-
dotel. Vyplnění přední komory viskoelastic-
kým materiálem zajišťuje udržení hloubky 
přední komory a ochranu endotelu.

Po otevření předního pouzdra čočky 
a jeho odstranění je jádro čočky rozdr-
ceno a odsáto ultrazvukovými paprsky 
(fakoemulzifikace), zůstane pouze pouzdro 
čočky. Novou dávkou viskoelastického 
materiálu se pouzdro jemně rozvine. Dáv-
kování musí být opatrné, aby se nadměrné 
množství nedostalo do zadní komory. 
Tím by se zvýšilo riziko prolapsu sklivce 
do přední komory a následného zvýšení 
nitroočního tlaku. Nitrooční čočka (IOL) je 
umístěna pomocí haptik do ponechaného 
zadního pouzdra. Haptiky se upevní v pouz-
dru a zabraňují stočení či sklopení čočky. 
Pokud by se při umístění čočky vyskytly 
problémy, je možno ji umístit do pevného 
sulku. Další možností umístění čočky je 
upevnění v trabekulární tkáni úhlu přední 
komory nebo při okraji duhovky. Nakonec 
se odsaje viskoelastický materiál a bulbus je 
tonizován. Založení stehu k uzavření tune-
lového řezu obvykle není třeba. Po tomto 
výkonu se vidění rychle rehabilituje (během 
několika hodin nebo dní).

Výsledky a případné 
komplikace

U většiny pacientů je vidění po ope-
raci katarakty výrazně lepší. Nezlepší se 

pouze centrální vidění, ale také kontrast 
a barevné vidění. Není výjimkou, že těsně 
po operaci vizus z předoperačního stavu 
dosáhne hodnot 1,25. Při patologickém 
postižení sítnice nebo zrakové dráhy 
nicméně nelze očekávat zlepšené vidění.

Refrakce operovaného oka závisí na 
zvolené optimální vzdálenosti ostrého 
vidění. Pokud upřednostníme vidění do 
blízka bez brýlové korekce, může být 
refrakce nulová nebo v oblasti lehké 
myopie. V některých případech je třeba 
počítat s odchylkami okolo 0,5 až 0,75 
dpt, to závisí na míře tolerance každého 
pacienta. Pokud hodnoty kolísají kolem 
nuly a stanoví-li se korekce na nulu, existuje 
nebezpečí, že výsledná refrakce bude v ob-
lasti lehké hypermetropie. Naopak v oblasti 
lehké myopie může pacient dobře vidět 
na střední vzdálenost. U pacientů s vyšší 
myopií je snaha snížit výslednou myopii 
o –1,5 až –2,5 dpt, tak mohou i presbyo-
pičtí pacienti dobře vidět do blízka.

Počet osleplých se při použití dnešní 
vysoce moderní techniky pohybuje v ob-
lasti promile, je tedy velice nízký. Oslepnutí 
hrozí především v ojedinělých případech 
s vysokým operačním rizikem, například 
u jednookých pacientů (hrozí ztráta jedi-
ného oka), nebo u pacientů s předchozím 
pseudoexfoliačním syndromem, u nichž 
jsou zonulární vlákna nestabilní. Po ope-
raci katarakty mohou nastat komplikace 
ve formě nitrooční infekce (s následnou 
endoftalmitidou), porušení zadního pouz-
dra čočky s prolapsem sklivce, cystoidní 
makulární edém (Irvinův-Gassův syndrom, 
vzniká několik dnů až týdnů po operaci) se 
zhoršeným viděním či zahuštění zadního 
pouzdra čočky (sekundární katarakta). 

Moderní operační technika a design im-
plantovaných čoček snižují toto nebezpečí 
na minimum (celkem asi 3 % v posledních 
třech letech). Jedná se především o zakalení 
zadního pouzdra fibrotickou formou nebo 
formou regenerační, při níž se rozmnoží 
a na pouzdro vycestují ponechané čočkové 
buňky. Tato forma vytváří ostré kontury na 
zadní ploše implantované čočky a lze ji 
snadno odstranit bezbolestným laserovým 
paprskem (Nd: YAG laser). Tento zákrok 
se nazývá kapsulotomie. Názory na riziko 
vzniku pozdního odchlípení sítnice po 
bezproblémové operaci katarakty se velmi 
liší, tato otázka je předmětem výzkumu.

Efektivní umístění čočky

Efektivní umístění čočky (ELP – 
Effective Lens Position) je pro kalkulaci 
výpočtu čočky velmi důležité, určuje 
trvalou hodnotu vidění po implantaci. 
Posun čočky o 0,5 mm znamená změnu 
dioptrického výsledku o 1 dpt. ELP je 
teoretická hodnota, kterou nelze změřit 
před operací, je však zásadní pro dobrý 
funkční výsledek. Správnou pozici čočky 
může ovlivnit také roztržení a smrštění 
čočkového pouzdra v průběhu operace 
či po ní. Následkem je naklonění čočky, 
které způsobí astigmatizmus. Výsledek 
operace závisí také na operační tech-
nice. Například aplikací nadměrného 
množství viskoelastického materiálu do 
pouzdra je umožněno hlubší usazení 
čočky a výsledkem je překvapivě výrazné 
pooperační ovlivnění vidění pacienta. 
S odchylkami vzniklými při implantaci 
torických či multifokálních nitroočních 
čoček se musí pacient vyrovnat s většími 
omezeními, než očekával před operací.

Ve druhé části článku v příštím čísle 
bude uveden přehled typů nitroočních 
čoček a výpočtů potřebných hodnot.

Z německého originálu přeložila 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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obr. 2 Schematické znázornění průběhu operace katarakty
a) čočka s kataraktou; b) po tunelovém řezu v oblasti limbu a kapsulorexi následuje fa-
koemulzifikace čočky; c) zavedení aplikátoru s nitrooční čočkou paracentézou do zadní 
komory oka; d) implantace a umístění nitrooční čočky do zbylého čočkového pouzdra.
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ROZHOVOR   autor: redakce

Nabízejte svým 
zákazníkům kvalitní služby 
A MAXIMÁLNÍ 
POHODLÍ 
Jako prezident Evropské 

federace národních asoci-
ací a mezinárodních výrobců 
kontaktních čoček a prostředků 
péče Euromcontact je Helmer 
Schweizer hlasem průmyslu 
kontaktních čoček a  čas od 
času musí čelit nařízením Ev-
ropské unie, která do tohoto 
oboru vnášej í  komplikace. 
Schweizer však není jen vyni-
kajícím politickým řečníkem, 
má rovněž dokonalý marke-
tingový přehled o  tom, jak by 
mě l  fungovat vztah optika 
se zákazníkem. S Helmerem 
Schweizerem jsme si povídali 
po jeho přednášce na kongresu 
OPTOMETRIE-OPTIKA 2016 
v září v Praze.

Jste prezidentem evropské asociace 
Euromcontact, co je náplní Vaší práce?
Euromcontact sdružuje průmysl na 
výrobu kontaktních čoček v Evropě 
a naším prioritním cílem je rozšířit tento 
trh. Zabýváme se ovšem i problematikou 
zákonodárství. Nařízení z Bruselu na náš 
obor občas zapomínají.

V jakém smyslu zapomínají?
Před několika lety se bruselská komise 
rozhodla regulovat chemikálie v domá-
cích čisticích prostředcích, protože jsou 
škodlivé pro životní prostředí. To je samo-
zřejmě pravda – v případě, pokud máte 
čisticí prostředek s 30% podílem tenzidů, 
což jsou látky, které usnadňují rozpouš-
tění a odstraňování nečistot. Tyto látky 
jsou obsaženy i v prostředcích pro péči 
o kontaktní čočky, ovšem jejich podíl je 

zde pouze 0,01 %. Tak jako tak spadaly 
na černou listinu Bruselu. Jakmile jsme 
se o regulacích dozvěděli, svolali jsme 
schůzi s komisí a požádali o výjimku. 
Mezi 30 % a 0,01 % je, jak sami uznáte, 
opravdu rozdíl. Přednesli jsme komisi 
náš problém a oni řekli, dobrá, celý váš 
průmysl spotřebuje jen 50 kilogramů 
tenzidů ročně, dáme vám tedy výjimku. 

Předpokládám, že v  Euromcontactu 
je řešení podobných záležitostí na 
denním pořádku. Co se vám podařilo 
v letošním roce? 
Letos jsme úspěšně prosadili regulaci 
takzvaných crazy kontaktních čoček 
s různými potisky. Nikdo je neměl pod 
kontrolou a kdokoliv je tak mohl přinést 
na trh a prodávat, aniž by kompetentní 
orgán ověřil, zdali nejsou čočky zdravot-
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ně závadné. Od června letošního roku 
již existuje ve směrnici zdravotnických 
prostředků odstavec, jenž říká, že všech-
ny kontaktní čočky včetně crazy čoček 
jsou zdravotnickými prostředky. Tím 
jsme zajistili, že crazy čočky jsou stejně 
kvalitní jako jiné čočky a jejich potisk je 
zdravotně nezávadný. 

Jak dlouho Vám tato snaha zabrala?
Věřte tomu nebo ne, trvalo to třináct let. 
Začal jsem regulaci prosazovat v roce 
2003. V takovýchto případech člověk 
musí pracovat s politiky a to je důvod, 
proč se naše úsilí tolik protáhlo.

A jak vnímáte prodej kontaktních čo-
ček přes internet? Ten už se tak snad-
no regulovat nedá.
Ve většině zemí Evropské unie platí vel-
mi striktní pravidla, kdo může aplikovat 
kontaktní čočky a jakým vzděláním, za-
řízením a jakou licencí musí disponovat, 
ale v oblasti prodeje kontaktních čoček 
už jsme nestihli zareagovat. Čočky jsou 
proto prodávány na internetu bez jaké-
hokoliv omezení a my už to nezměníme. 
Můžeme se ale inspirovat ve Spojených 
státech, kde podobný způsob fungoval 
ještě před nástupem internetu, myslím 
tím prodej prostřednictvím poštovních 
a telefonických objednávek. V USA 
vytvořili zákon, jenž je názorným příkla-
dem nejlepšího řešení pro obě strany. 
Nezakázali prodej čoček, ale dali mu 
určitá pravidla.

Jaká pravidla máte na mysli?
V USA se usnesli, že nejdůležitější je zdraví 
pacienta. Pokud si chce pacient koupit 
čočky, ať už přes internet, nebo i v obcho-
dě, musí mít předpis. Po vyšetření zraku 
dostane zákazník od očního specialisty 
předpis, jenž platí jeden rok a disponuje 
patřičnými údaji o naměřených hodno-
tách. S tímto předpisem pak nakupuje 
čočky kdekoliv chce, přičemž prodáva-
jící musí onen předpis vždy vyžadovat 
a nechat ověřit. Tímto způsobem jsou 
zajištěny pravidelné prohlídky, protože 
pacient musí pro nový předpis každý rok 
a pokaždé absolvuje vyšetření zraku. Pro 
optiky má tento postup i marketingový 
smysl. Jakmile zákazníkovi vyšetřím oči, 
dám mu předpis se speciální nabídkou na 

kontaktní čočky. Samozřejmě že zákazník 
není povinen nakupovat zrovna v optice, 
kde předpis dostal, ale většinou se právě 
tam nechá obsloužit. 

Platí tento předpis i v Evropské unii?
Zatím to takto funguje jen ve Velké Bri-
tánii. Snažíme se přesvědčit evropskou 
komisi, aby jeho platnost rozšířila do 
zemí Evropské unie, ale její představi-
telé zastávají názor, že i bez předpisu 
funguje prodej hladce, tak proč by se 
mělo něco upravovat. Proto pracujeme 
se zástupci jednotlivých zemí a s pod-
porou národních společenstev se sna-
žíme jednoho po druhém přesvědčit 
o správnosti předpisu. Jakmile budeme 
mít více zastánců, vydáme se znovu za 
eurokomisaři a ukážeme jim, kolik zemí 
předpis podporuje, aby se mohl začít 
vytvářet plošný zákon pro celou EU. 

Vraťme se ještě k prodeji kontaktních 
čoček přes internet. V čem vidíte jeho 
popularitu?
Lidé nakupují na internetu, protože si 
mohou snáze porovnat ceny a zároveň 
je to pro ně pohodlné. Člověk ví, že za 
týden odjíždí na dovolenou nebo na 
služební cestu, sedne tedy k internetu 
a objedná si čočky. Ale to neznamená, 
že by internetovému prodeji nemohl 
optik konkurovat. Svého zákazníka zná, 
má o něm záznam v databázi, může mu 
tedy nabídnout, že mu potřebné pro-
dukty pošle. Zákazník to bude mít stejně 
pohodlné jako při nákupu přes internet. 

Není ale lepší osobní kontakt, aby si 
optici udrželi zákazníky?
Hodně optiků sice preferuje stav, kdy za 
nimi přijde zákazník do optiky a koupí si 
čočky osobně, jenže zapomínají na to, 
že často třeba sídlí v centru města, kde 
je obtížné zaparkovat a zákazníka to stojí 
čas nebo i peníze. Jde tedy o to, zajistit 
zákazníkům maximální pohodlí, pak si 
je optik udrží. Ve Velké Británii ještě řada 
optik nabízí takzvané předplatné. Každý 
měsíc zákazníkům účtují určitou částku 
a za to jim pravidelně posílají příslušné 
kontaktní čočky. Lidé pak nemusí myslet 
na to, že budou potřebovat nové čočky, 
prostě jim chodí poštou domů. Tomu 
říkám extrémní pohodlí.

Jsou na tento způsob prodeje zákazní-
ci připraveni?
Optici ve Švýcarsku mi tvrdí, že si na to 
jejich zákazníci nezvyknou, ale vše je 
otázkou nabídky. Přece platíme předplat-
né časopisů, paušál za mobilní telefony, 
měsíční nájmy a podobně. Pokud je optik 
alespoň trochu kreativní, jistě dokáže 
najít řadu způsobů, jak vytvářet speciální 
nabídky, aby si klientelu udržel. Hodně 
optiků říká, že nemohou účtovat za služ-
by, jenže to nikdy nezkusili. Samozřejmě 
se najdou zákazníci, kteří by k vám v tako-
vém případě přestali chodit, ale když jim 
budete vtloukat do hlavy, že váš čas stojí 
peníze, uvědomí si to. V autodílnách přece 
rovněž platíte za čas mechaniků. Musíte 
vytrénovat sebe a své zaměstnance, 
abyste to dokázali zákazníkům vysvětlit. 
Budoucnost optik je ve službách a pokud 
se za ně nenaučíte účtovat, prohrajete. 
Pokud jde o výrobky, které prodáváte, je 
neustále vyvíjen tlak na snižování jejich 
cen, ale služby těžko poměříte, když jsou 
potíže zákazníků odlišné.

Nemluvím ovšem jen o vyšetření 
zraku zákazníků. Představte si, že k vám 
do optiky přijde člověk, který si vybere 
několik brýlí, vyzkouší si je, poměří si je, 
vyfotí mobilem a pak odejde a koupí 
si je tam, kde jsou nejlevnější. Některé 
optiky mohou za vyzkoušení brýlí účto-
vat dvě, deset, třeba i patnáct eur. Pak 
k nim přestanou chodit lidé, kteří si jen 
zkoušejí brýle. Naopak pokud si někdo 
z nich brýle koupí, snížíte mu třeba jejich 
cenu o danou částku za službu.

Jaký máte názor na slevové akce?
S vysoko nastavenými cenami je snadné 
dát 20% slevu a pořád na tom vydělat. 
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Se slevami se ale musí zacházet opatrně, 
aby se z nich nestal závod – můj soused 
dal 20 %, já dám 25 % a následující den 
nabízí soused slevu 30 %, tak já dám ještě 
vyšší... Například v Řecku, pokud na něčem 
nemáte slevu, nikdo si to nekoupí. Pokud 
však spustíte například propagační akci na 
určité omezené časové období, řekněme 
akci na sluneční brýle před dovolenými, 
kdy lidé jedou k moři nebo na hory a po-
třebují sluneční brýle, vznikne nástroj, který 
vám pomůže v určitém časovém úseku 
získat nové zákazníky. Velkou konkurencí 
jsou samozřejmě čerpací stanice, super-
markety, obchody se sportovním zbožím 
a podobně, ale bojovat se s nimi dá. 

Není to však boj s větrnými mlýny?
Trochu ano. Zákazník jde po nejnižší 
ceně, po slevách. Pokud si řeknete, že 
budete obsluhovat jenom zákazníky, 
kteří respektují vaše ceny a služby, a že 
slevy nejsou cestou, po které byste chtěl 
jít, vzdáváte se na jednu stranu určité 
skupiny zákazníků, ale na druhou stranu 
pak budete dobře známý a vyhledávaný 
pro kvalitu svých služeb. Pokud nabízíte 
nejkvalitnější službu za nejnižší cenu, 
lidé jsou vůči vám skeptičtí. Důležité je 
ale například i umístění optiky. Jestliže 
máte provozovnu v oblasti s vysokou ne-
zaměstnaností, slevám se asi nevyhnete. 

To se ale vesměs bavíme o brýlích, jak 
je to s kontaktními čočkami?
V optikách jsou kontaktní čočky vedlej-
ším produktem. Rozhodující je prodej 
brýlí a obchody jsou zvyklé propagovat 
je prostřednictvím luxusu, designu 
a značky. Kvůli tomu obchodníci zapo-
mněli, jak propagovat kontaktní čočky, 
což je jeden z důvodů, proč jejich trh 
neroste tak rychle, jak by si zasloužil. 
Brýle se prodávají snadněji a vydělá se 
na nich více peněz než na kontaktních 
čočkách, nicméně brýle si zákazník 
mění v průměru jednou za čtyři roky, 
kdežto čočky mění pořád. Tím pádem 
jsou čočky rentabilnější. Před očními 
optiky stojí výzva, jak si zákazníka udržet 
a neztratit jej kvůli nákupu po internetu. 
Existuje spousta způsobů, například 
svým klientům jednou za dva měsíce 
 e-mailem připomenete, co máte nového 
v optice, nebo jim napíšete, že jste byli 

na odborném kongresu a dozvěděli jste 
se nové informace, které byste jim rádi 
předali, a podobně. Musíte se snažit, nic 
není zadarmo. Třeba zjistíte, že k vám 
někdo už rok nepřišel pro kontaktní 
čočky, tak mu pošlete e-mail, že býval 
vaším zákazníkem a že vás zajímá, co 
se stalo a proč do vaší optiky přestal 
chodit. Ať se zastaví, že máte nové a lepší 
produkty a můžete mu pomoci. Pokud 
začal nakupovat jinde, v pořádku, je to 
jeho volba, ale ať se alespoň přijde ujistit, 
že jeho oči správně vyšetřili. A nakonec 
mu nabídněte, že pokud si tento e-mail 
vytiskne a přinese sebou, dostane od vás 
20% slevu na vyšetření zraku.

Máte přehled o tom, kolik presbyopů 
nosí kontaktní čočky?
V Evropě je podíl kontaktních čoček 
u presbyopů docela nízký. Průměr zve-
dají severské země jako Dánsko, Švédsko 
nebo Norsko, kde je jejich podíl zhruba 
15 %. Nicméně počet presbyopických 
nositelů multifokálních kontaktních čo-
ček je stále nízký. Trh však lze rozdělit do 
dalších segmentů – jsou presbyopové, 
kteří používají monovision, nebo lidé 
s kontaktními čočkami na čtení. Metoda 
monovision byla dříve jediným řešením 
a v počáteční fázi presbyopie spolehlivě 
fungovala. Potíž v případě tohoto způso-
bu korekce presbyopie spočívá v tom, že 
s přibývajícím věkem je rozdíl mezi obě-
ma očima větší a lidé začínají mít obtíže. 
Naopak multifokální kontaktní čočky by 
měly být z mého pohledu používány od 
počátku, protože se jim postupně přizpů-
sobíte a nemusíte je v budoucnu měnit.

Euromcontact zveřejnil letos na jaře sta-
tistiky za rok 2015, z  nichž vyplývá, že 
nejvíce rozšířené jsou kontaktní čočky 
v severských zemích. Čím si vysvětlujete 
úspěch kontaktních čoček ve Skandiná-
vii ve srovnání se zbytkem Evropy?
V optikách na severu Evropy pochopili, 
že sice mohou nabídnout a prodat pěk-
né a moderní brýle, ale pro ty zákazníky, 
kteří potřebují korekci zraku jen příleži-
tostně, například při sportu a různých 
jiných aktivitách, jsou lepší kontaktní 
čočky. Zásluhou této strategie trh roste 
a více lidí používá brýle v kombinaci 
s kontaktními čočkami. Jakmile někomu 

doporučíte jednorázové jednodenní 
čočky, třeba na nějaký závod, dotyčný 
si na ně zvykne, zjistí, jaké jsou jejich vý-
hody a začne je používat čím dál častěji. 
Brýle totiž mají jednu zásadní nevýho-
du – jejich stranice mohou omezovat 
vidění do stran. Kdežto s kontaktními 
čočkami vidíte neomezeně a z příleži-
tostného nošení se postupem času stane 
pravidelné používání. Takové případy 
se v severských zemích stávají často 
a postupně se tento způsob přenáší i do 
jiných států. Na webových stránkách 
www.euromcontact.org je k nahlédnutí 
graf, který zobrazuje podíl nositelů kon-
taktních čoček v populaci a na němž je 
názorně vidět, jak tento podíl stoupá. 

Takže hlavní vliv na nošení kontakt-
ních čoček mají optiky, je to tak?
Určitě. Pokud jsou optici dobře poučeni 
a zvládnou řešit komplikace pacientů, 
podíl kontaktních čoček na trhu se 
zvýší. Řekněme, že přijde klient s čer-
veným okem. Praktik z toho nebude 
dělat drama, řekne, ať dva dny nenosí 
čočky a dá mu oční kapky na předpis. 
Zkrátka ho s červeným okem nežene 
za doktorem a snaží se o něj postarat. 
Bohužel zejména ve východních zemích 
mají optici obavy z oftalmologů. Naproti 
tomu právě ve Skandinávii mají hodně 
sebedůvěry a samozřejmě jim možnost 
postarat se o klienta dává zákon. 

Absolutně největší popularitu mají 
kontaktní čočky v Japonsku, dokážete 
říci, co za tím stojí?
Hlavním důvodem je anatomie hlavy 
Japonců, respektive všech Asiatů, takže 
to platí například i pro Čínu, kde byl trh 
otevřený teprve nedávno. Japonci mají 
malé a ploché nosy, tudíž se jim špatně 
přizpůsobují obruby, brýle jim sedí na 
tváři a stranice mají zavěšené za uši. 
Z toho důvodu jim doktoři a optici od 
začátku doporučují kontaktní čočky. 
S přihlédnutím k tomu, že v Japonsku 
potřebuje mnohem víc lidí korekci zraku 
než v Evropě, není divu, že Japonsko 
má největší podíl na trhu s kontaktními 
čočkami.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: Aleš Sirný
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA 
informuje
Odborný kongres očných 
optikov a optometristov 
Slovenska 

V tomto roku sa kongres opäť vrá-
til pod severné úpätie Chopka, do 
malebného prostredia Nízkych Tatier. 
Od 14. do 16. októbra sa 186 optikov, 
optometristov, zástupcov sponzorských 
firiem a ďalších hostí stretlo v hoteli 
Ski & Wellness Residence Družba**** 
v Jasnej, aby načerpali nové odborné ve-
domosti, zabavili sa a zrelaxovali. V rámci 
kongresu sa v nedeľu 16. októbra konal 
aj snem Optickej únie Slovenska, ktorá 
bola organizátorom celého podujatia.

Piatkový a sobotný 
prednáškový maratón

Odborný pro gram kongresu sa roz-
behol v piatok od skorého dopoludnia. 
V dvoch paralelných líniach prebiehali 

odborné aj komerčné prednášky a zá-
roveň workshopy sponzorských firiem, 
ktoré pútavo prezentovali svoje nové 
produkty a prístroje.

Sobotný odborný program takisto 
prebiehal súbežne s workshopmi. Bol 
však viac zameraný na odborné pred-
nášky. Veľkým zážitkom pre účastníkov 
kongresu bola určite odborná pred-
náška Helmera Schweizera, prezidenta 
organizácie Euromcontact a ECLF, 
ktorý neskutočne pútavo prednášal 
o kontaktných šošovkách. Mimori-
adne zaujímavé boli aj prednáška 
a workshop o tvrdých kontaktných 
šošovkách, ktoré pripravili Masatoshi 
Sato z Japonska a Michael Guez 
z Francúzska. Nedá mi nespomenúť 
aj pútavé odborné prednášky našich 
kongresových stálic, MUDr. Ondreičku, 
RNDr. Pluháčka, Ph.D., Tatiany Hoškovej 
a ďalších vynikajúcich prednášajúcich 
zo zúčastnených firiem. Prednášky 

boli o to pútavejšie, že prednášajúci 
aj poslucháči mali k dispozícii hlaso-
vacie zariadenia, ktoré aj veľmi aktívne 
využívali a zapájali poslucháčov do 
prednášok. Všetkým prednášajúcim 
a aj sponzorským firmám, ktoré spros-
tredkovali ich účasť na kongrese, sme 
veľmi vďační a dúfame, že príjmu naše 
pozvanie aj v budúcnosti.

Zábava a relax

Piatkový a sobotný večer sa niesol 
v duchu príjemného posedenia pri 
hudbe a dobrom jedle. Zlatým klincom 
sobotného večera bola mimoriadne bo-
hatá tombola. Po nej nasledovala zábava 
až do skorých ranných hodín. Účastníci 
kongresu relaxovali aj vo vynovenom 
wellness centre hotela Družba****. 
Sobotné slnečné počasie mnohí využili 
aj na krátky oddych v krásnej prírode 
Nízkych Tatier.
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Poďakovanie sponzorom

OÚS aj touto cestou ďakuje všet-
kým sponzorom kongresu za ich účasť, 
finančnú aj materiálnu podporu, vyni-
kajúce odborné a komerčné prednášky 
a workshopy. Bez ich prispenia by sme 
neboli schopní akciu takýchto rozmerov 
pre slovenských optikov a optometristov 
zrealizovať. Vďaka patrí predovšetkým 
hlavnému sponzorovi akcie firme Essilor, 
ale aj všetkým ostatným sponzorským fir-
mám, ktorými boli: Sagitta, AMBG, Finest 
Group, Danae Vision, Metzler, Rodenstock, 
Eschenbach, Zeiss, Alcon, Johnson & 
Johnson, Menicon a OS Optical Slovakia.

Snem Optickej únie 
Slovenska

Program kongresu vyvrcholil v ne-
deľu snemom Optickej únie Slovenska. 
V rámci snemu prezident OÚS Pavel 
Moravec odovzdal ocenenie zaslúžilým 
optikom a optometristom Slovenska. 
V tomto roku do imaginárnej Siene slávy 
slovenských optikov a optometristov 
vstúpili títo optici a optometristi: in me-
moriam Vladimír Oulehla, Mgr. Andrej 
Slaninka a Dušan Šebeň. Ocenenie im 
bolo odovzdané za ich celoživotný prí-
nos v odbore očný optik a optometrista. 
Andrej Slaninka stále aktívne pracuje 
na poli vzdelávania očných optikov 
a optometristov. Keďže nedávno oslávil 
narodeniny, prajeme mu aj touto cestou 
veľa zdravia a energie do ďalšej práce. 

Uznesenie snemu OÚS 
zo dňa 16. 10. 2016

1.  Snem schvaľuje, že novým členom 
predstavenstva OÚS namiesto Sta-
nislavy Šebeňovej, ktorá vystúpila 
z predstavenstva z pracovných dôvo-
dov, sa stáva Radovan Petrík.

2.  Snem schvaľuje, že novým členom 
dozornej rady OÚS sa stáva, namiesto 
Radovana Petríka, ktorý sa stal členom 
predstavenstva, Tibor Gášpar.

3.  Snem schvaľuje zmenu v stanovách 
OÚS kvôli príjmu 2 % z daní.

4.  Snem poveruje predstavenstvo OÚS 
pokračovať v jednaniach s MZ SR len 
o špecializačnom štúdiu v špeciali-

začnom odbore optometria výhradne 
pre očných optikov podľa predpisov 
ministerstva zdravotníctva, alebo 
v zmysle školskej legislatívy tak, ako 
je to uvedené v záveroch z rokovania 
v bode 3. a 4. 

5.  Snem poveruje predstavenstvo OÚS 
k jednaniu so sponzorskými firmami 
kongresu ohľadne zmeny termínu 
a organizácie 13. odborného kongresu 
optikov a optometristov Slovenska.

Zmeny v zákonoch 
prerokovávané v rámci 
snemu

Po nedávnom rokovaní NR SR o novele 
zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. vypadol 
z tohto zákona kontroverzný § 58, ktorého 
sme sa obávali a spôsobil by nám mnohé 
problémy. Petra Lacková, sekretárka OÚS 
bude v dohľadnej dobe informovať, ako 
sa nás bude zákon po tejto zmene do-
týkať. V rámci zápisnice zo snemu OÚS 
vám bude doručený Zoznam subjektov 

alternatívneho riešenia spotrebiteľských 
sporov. Tento zoznam musíte mať vyve-
sený v prevádzkach optík, kontroluje ho 
SOI. Je možné ho stiahnuť na stránkach 
MH SR na adrese: www.economy.gov.sk/
zoznam-subjektov-alternatívneho-rieše-
nia-spotrebiteľských-sporov/146987s. 

Taktiež bude súčasťou najbližšej 
zápisnice aj súhrn zmien v Knihe elektro-
nickej registračnej pokladnice. Tento ma-
teriál je veľmi rozsiahly. V elektronickej 
podobe ho môžete nájsť na stránkach 
firmy ELCOMP, kde je vždy dostupná 
aktuálna novela zákona 289/2008 Z. z. 
z roku 2014 o používaní ERP v platnom 
znení. Na konci zákona je uvedená vzo-
rová Kniha ERP, kde si môžete porovnať, 
či vaša Kniha ERP obsahuje všetky 
náležitosti. Knihy ERP kontroluje Colná 
správa SR.

O ďalších legislatívnych zmenách vás 
budeme priebežne informovať.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
Foto: Pavel Moravec

Za celoživotný prínos v odbore očný optik boli traja optici uvedení do imaginárnej Siene 
slávy slovenských optikov a optometristov.

Tohtoročné odborné prednášky boli mimoriadne zaujímavé. 
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Ivana Švachová 

RECEPTIVNÍ 
POLE 
Zpracování viděného obrazu 

na uvědomělý zrakový vjem 
je velmi komplikovaný proces. 
Zachycený obraz se mění již na 
úrovni sítnice na nervové vzruchy, 
které jsou dále vedeny zrakovou 
dráhou do mozku k dalšímu zpra-
cování. Provedené výzkumy vedly 
k objevení oblasti sítnice, jež vy-
volala odezvu na představovaný 
světelný podnět. Tato oblast byla 
nazvána receptivním polem. Pro 
každý neuron zrakové dráhy exis-
tuje odpovídající receptivní pole, 
které se liší svými vlastnostmi.

Typy receptivních polí

Existují dva typy kruhových sou-
středných receptivních polí, která 
mají dvě odlišné oblasti – centrum 

a periferii. První typ je receptivní pole 
s ON-centrem a OFF-periferií, druhý 
typ má opačné uspořádání, tedy OFF-
-centrum a ON-periferii (obr. 1). V závis-
losti na místě dopadu světelného bodu 
v rámci receptivního pole pozorujeme 
dvě odpovědi neuronů. Jednou je ON 
odpověď, která vede k excitaci buňky, 
při druhé – OFF odpovědi – dochází 
k inhibici buňky. Jedna buňka může 
obdržet najednou excitační i inhibiční 
impulzy.

Dopad dvou oddělených světelných 
bodů na ON oblast vyvolá intenzivnější 
odpověď buňky než dopad pouze 
jednoho, avšak při osvitu jak ON, tak 
OFF oblasti mají tyto efekty tendenci 
se navzájem vyrušit. Osvícením celé 
sítnice nedosáhneme silnější odpovědi 
buňky než při osvitu kruhovým světlem 
odpovídajícím velikosti centra receptiv-
ního pole. 

Při osvitu ON-centra receptivního 
pole nebo v jeho blízkosti výrazně stoup-
ne odezva buňky. Při přemístění světla 
směrem k periferii receptivního pole 
se spontánní odezvy buňky potlačují. 
Právě naopak je tomu u buněk s OFF-
-centrem, kdy při osvitu centra dojde 
k utlumení buňky, osvit periferie vyvolá 
nabuzení buňky.

Jeden slabý světelný podnět v pe-
riferii receptivního pole nemusí vyvolat 
odezvu gangliové buňky, ovšem něko-
lik takovýchto podnětů současně napříč 
receptivním polem ji vyvolá. Jedná se 
o sumaci, kdy se podněty z jednotli-
vých receptorů napojených na jednu 
gangliovou buňku sčítají. Výsledkem 
je, že i slabý světelný podnět dokáže 
vyvolat odezvu gangliové buňky. Díky 
horizontálnímu propojení na sítnici 
se mnoho receptivních polí překrývá. 
Z toho vyplývá, že jeden fotoreceptor 
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může patřit centru jednoho receptiv-
ního pole a zároveň i periferii druhého 
receptivního pole.

Tvar a velikost 
receptivních polí

Receptivní  pole podkorových 
a sítnicových neuronů nabývají kru-
hového tvaru a nejsou uzpůsobena 
k  rozpoznání  natočení  podnětu 
a k reakci na danou hodnotu ori-
entace. U neuronů ve zrakové kůře 
jsou receptivní pole oválná, protáhlá 
nebo špatně definovatelného tvaru. 
Aktivují se na základě shody orientace 
podnětu ( jeho okraje, hrany) a hlavní 
osy receptivního pole. K maximální 
odezvě dochází při úplné shodě, ale 
již při otočení podnětu o 20° a více od 
osy receptivního pole nedojde téměř 
k žádné odpovědi.

Velikosti receptivních polí se zvětšují 
od centra sítnice k její periferii. Jediná 
gangliová buňka může být v periferii 
sítnice napojena na mnoho tyčinek 
a čípků. To potvrzuje fakt, že sítnice 
obsahuje asi 130 milionů fotorecepto-
rů, avšak jenom přibližně jeden milion 
gangliových buněk. S rostoucí intenzitou 
podnětu se velikost receptivního pole 
zvětšuje. V periferii sítnice může dosa-
hovat průměru až 1 mm. 

Receptivní pole 
jednotlivých neuronů 
zrakové dráhy

Receptivní pole bipolárních 
buněk

Bipolární buňky mají receptivní 
pole rozdělená na centrum a opačně 
působící periferii. Čípky lokalizované 
v centru receptivního pole bipolární 
buňky tvoří přímé synapse s touto 
bipolární buňkou. Každý čípek je 
spojen s ON-centrum i OFF-centrum 
bipolárními buňkami. Bipolární buňka 
excituje stejný typ gangliové buňky 
(ON-centrum bipolární buňka excituje 
ON-centrum gangliovou buňku, totéž 
platí i pro OFF-centrum).

Receptivní pole 
gangliových buněk

Gangliové buňky mají kruhový tvar 
receptivního pole, převážná část s uspo-
řádáním centrum – periferie. Ty gangliové 
buňky, jejichž receptivní pole nezaujímají 
uspořádání centrum – periferie, odpoví-
dají na změny celkového jasu v zorném 
poli a rovněž hrají důležitou roli při ovlá-
dání pupilárních reflexů. Gangliové buňky 
typu midget mají menší receptivní pole, 
zatímco receptivní pole difuzních buněk 
jsou větší. Malá kruhová receptivní pole 
gangliových buněk jsou velká asi 0,5– 2°. 
Velká receptivní pole dosahují velikosti 
3–5° (1° na sítnici odpovídá asi 0,25 mm). 

Odpověď gangliových buněk závisí na 
změně nebo rozdílnostech ve stimulaci. 
Jejich odezvu vyvolá rozhraní tmy a světla, 
tedy dvě odlišné světelné hodnoty. To 
umožňuje detekci okraje předmětu nebo 
hrany ve vnímaném obraze. Obdobně 
přechod dvou vlnových délek představují 
jako přeměnu barvy. K předzpracování 
informace o barvě pro vyšší zraková centra 
dochází již na úrovni sítnice. Podílejí se na 
něm čípky, horizontální a gangliové buňky.

Receptivní pole buněk 
v corpus geniculatum 
laterale (CGL)

Receptivní pole buněk v CGL jsou 
obdobná jako u gangliových buněk. 
Pro většinu platí, že receptivní pole tvoří 

méně než čtyři vstupy gangliových bu-
něk. ON/OFF-centrum gangliové buňky 
navazují na buňky CGL s ON/OFF-cent-
rem. Odpověď buněk CGL na rozdíl od 
gangliových buněk je slabší. Nejlepším 
podnětem pro ně je nepohyblivá světlá 
skvrna. Polovina z nich má centrum ex-
citační a druhá inhibiční s protichůdně 
reagujícími periferiemi.

Receptivní pole neuronů 
zrakové kůry

Výzkum, který prováděli David H. 
Hubel a Torsten N. Wiesel, prokázal 
výrazně odlišné vlastnosti receptivních 
polí neuronů zrakové kůry vůči neuro-
nům sítnice a CGL. Dosahují elipsoidní-
ho, oválného až nepravidelného tvaru. 
Nabývají velikosti od několika desetin 
úhlového stupně po desítky úhlových 
stupňů. Nejvhodnějším podnětem 
pro receptivní pole korových neuronů 
jsou světlé nebo tmavé pruhy s určitou 
orientací, směrem a rychlostí pohybu. 
Čtvrtá vrstva primární zrakové kůry má 
receptivní pole koncentrická.

obr. 1  Schéma ON-centra a OFF-centra 
receptivního pole.

OFF

ON

ON

OFF

obr. 2  Schéma receptivních polí jednoduchých buněk zrakové kůry (červený křížek značí 
ON oblast, modrý trojúhelník OFF oblast) [10].
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Receptivní pole jednoduchých bu-
něk (obr. 2) reaguje na přechod světlých 
a tmavých linií. Tato receptivní pole mají 
svou orientaci, takže největší odezvu 
mají při shodné orientaci a pozici stimulu 
na sítnici. Orientace receptivních polí se 
liší u každé buňky a najdeme orientace 
pro všechny meridiány. Tvarem jsou 
podlouhlé a rovné, s oblastmi ON a OFF. 

Nejslabší odezvu vyvolá podnět 
kolmý k orientaci receptivního pole. 
Osvit celého receptivního pole je bez 
odezvy. Úlohou těchto receptivních 
polí je tedy zaznamenávání pohybu 
nebo rotace stimulu. Jednoduchá 
receptivní pole jsou pravděpodobně 
složena podélným uspořádáním sou-
středných receptivních polí CGL do 
podélné osy. Jak tvrdili Hubel a Wiesel, 
několik vhodně seřazených recep-
tivních polí gangliových buněk tvoří 
receptivní pole několika buněk v CGL, 
která následně určují receptivní pole 
jednoduchých buněk.

Komplexní buňky stejně jako jednodu-
ché buňky reagují na stimul o určité orien-
taci a v omezené oblasti sítnice. Jejich re-
ceptivní pole (obr. 3) však nemají rozlišené 
ON a OFF antagonistické oblasti. Vertikální 
okraj podnětu kdekoliv v receptivním poli 
vyvolá odpověď ON při osvícení levé strany 
pole a OFF při osvícení strany pravé. Jejich 
úlohu představuje zaznamenání tmavého 
nebo světlého stimulu v určité orientaci 
a jeho pohybu v daném směru beze změ-
ny orientace. Jejich velikost dosahuje i více 
než 10°. Vyvolat odpověď komplexního re-
ceptivního pole je snadnější pro rychle se 
pohybující podnět se shodnou orientací, 
jako má pole. Při opačném směru pohybu, 
než je orientace pole, dojde k utlumení 
nebo neúčinnosti odezvy neuronu. 

Hyperkomplexní buňky se klasifikují 
jako detektory rohů (tvaru). Vyvinou 
maximální odezvu, pokud okraj dané 
délky se shodnou orientací zapadne 
do receptivního pole. Podněty, které 
dokáží vyvolat aktivitu neuronu, dosahují 
mnohdy nepravidelného a špatně defi-
novatelného tvaru. Překročí-li délka pod-
nětu rozměr tohoto typu receptivního 
pole, dojde k útlumu buňky. Optimálním 
podnětem je pro tyto buňky pohyblivý 
podnět. Neurony s hyperkomplexním 
receptivním polem jsou směrově spe-
cifické (obvykle odpovídají jen na jeden 
směr pohybu) s maximální odpovědí na 
prostorový podnět s úhlem 90°.

Funkce receptivních polí

Antagonistické uspořádání centra 
a periferie receptivního pole je základem 
pro vnímání kontrastu, tím pádem i pro 
rozlišovací schopnost. Další roli hraje 
průměr receptivního pole, který v oblasti 
fovey nabývá pouhých 4‘. Kromě kontras-
tu zrakový systém analyzuje i další aspek-
ty obrazu, např. pohyb, tvar a barvu. Škála 
funkcí je velmi pestrá. Informace o liniích 
a obrysech jsou nejdůležitějšími stimuly. 
Neméně důležitým stimulem je rychlost 
a směr pohybu. Hierarchické uspořádání 
receptivních polí umožňuje získat zá-
kladní vlastnosti obrazu v zorném poli.

Vliv receptivních polí na 
zrakové vnímání

Pro kvalitní zrakový vjem je potřeba 
dvou faktorů, které ho ovlivňují. Jedná se 
o detekci detailů v zorném poli (rozlišení) 

a zachycení a zpracování množství světla 
dostatečného pro získání informace 
(citlivost). Pro určení tvaru předmětu je 
nezbytné rozlišit dva body v prostoru. 
Zrakový vjem tedy vzniká zpracováním 
informací o kontrastu mezi světlými 
a tmavými plochami a detekcí kontur. 
Přestože za rozlišovací schopnost zod-
povídají především čípky, jejich stavba se 
od tyčinek zásadně neliší. Zraková ostrost 
tedy více závisí na velikosti receptivního 
pole a konvergenci světelného signálu.

Podobně i pro citlivost oka je důle-
žitější velikost receptivního pole a míra 
konvergence světelného signálu než 
samotná stavba tyčinek, které citlivost 
zajišťují. Sčítání informací z každého 
fotoreceptoru receptivního pole je zde 
však přínosné, neboť sečtením několika 
malých světelných stimulů narůstá prav-
děpodobnost odezvy gangliové buňky. 
Pomocí receptivních polí lze vysvětlovat 
některé další jevy, jako jsou např. kontu-
rová interakce, Crowding fenomén nebo 
některé fyziologické klamy (např. iradiace 
či Hermannova mřížka).

Bc. Ivana Švachová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, katedra optiky
ivana.svachova01@upol.cz
Grafické podklady: archiv autorky
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Tím, čím je pro SAGITTU v průběhu TOUR DE SUN v Praze hotel HILTON, 
tím je v Brně pro SAGITTU kongresové centrum hotelu HOLIDAY INN. 
Ochotný personál, příjemné prostory a skvělá kuchyně lákají každým 
rokem stále více zákazníků z Brna i přilehlých lokalit k výběru světových 
novinek prezentovaných SAGITTOU Brno.  

Jako centrum středočeské optiky se osvědčil už poněkolikáté známý 
pražský hotel HILTON. Luxusní prostředí v kombinaci s nádhernými 
brýlovými obrubami a slunečními brýlemi předních světových značek 
navštěvují ochotně a rádi přední optici a optometristé nejen z Prahy, ale 
i z velké části středočeské aglomerace. 

Na TOUR DE SUN 2017 nasadila SAGITTA osvědčenou sestavu organizá-
torů, která v porovnání s předcházejícími léty doznala jediné změny. Ob-
chodní a mozkový trust SAGITTY Brno ve složení (zleva doprava) Borek 
Veselý, Petr Liška, Dan Rybka, Martin Říha (za sloupem) a Mikuláš Veselý 
doplnila nová posila SAGITTY Veronika Holečková (druhá zprava). 

V průběhu TOUR DE SUN 2017 hamletovské váhání: OBJEDNAT, ČI 
NEOBJEDNAT? nahradila jeho záludnější parafráze: KTERÉ BRÝLE NE-
OBJEDNAT, KDYŽ JSOU VŠECHNY TAK KRÁSNÉ? V těchto obtížných 
okamžicích rozhodování byli k dispozici zkušení obchodní zástupci 
SAGITTY, aby toto dilema vyřešili k plné spokojenosti zákazníka. 

SAGITTA Brno 
a TOUR DE SUN 2017

Také letošní říjen byl svátkem pro oční optiky a optometristy České republiky. Už tradičně se mohli seznámit ve 
dvanácti významných městech s nejnovějšími modely slunečních brýlí a brýlových obrub, které byly prezentovány 
na světové výstavě oční optiky SILMO 2016 v Paříži a jejichž exkluzivním dodavatelem na český a slovenský trh 
je SAGITTA Brno.

Ing. Jaroslav Majerčík 
SAGITTA Brno
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ORTOPTIKA   autorka: Mgr. Bc. Renáta Papcunová

ANOMÁLNÍ 
retinální korespondence
 1. část
Anomální  ret inální  kore-

spondence představuje 
subnormální binokulární spo-
lupráci, která je alternativním 
adaptačním mechanizmem, 
jenž vzniká v důsledku dlou-
hodobě neléčené či nesprávně 
léčené motorické anomálie – 
strabizmu. Znalost retinální 
korespondence a  její správná 
diagnostika hrají důležitou roli 
při zvažování operace strabi-
zmu. 

Retinální korespondence

Každý retinální bod pravého oka 
sdílí společný subjektivní pohledový 
směr s konkrétním sítnicovým bodem 

oka levého. Tato dvojice je označo-
vána jako korespondující body sítnic. 
Fovey nesoucí hlavní společný sub-
jektivní pohledový směr jsou nazý-
vány jako hlavní korespondující body. 
Objekty, jejichž obrazy se promítají 
na korespondující místa, jsou viděny 
v prostoru jednoduše. Všechny ostatní 
body vztažené k danému retinálnímu 
bodu druhého oka se nazývají neko-
respondující neboli disparátní body 
sítnic. Dojde-li k promítnutí obrazů 
pozorovaného předmětu na tyto dis-
parátní body, vzniká lokalizační rozpor 
mezi pravým a levým okem a daný 
objekt je viděn dvojitě.

Retinální korespondence defi-
novaná pomocí korespondujících 
a disparátních bodů může mít dvojí 
podobu:

 • normální retinální korespondence, 
 • anomální retinální korespondence.

Retinální korespondence je ozna-
čována jako normální, pokud spolu 
obě fovey sdílí společný pohledový 
směr a pokud sítnicové body nazálně 
od fovey jednoho oka korespondují 
se s ítnicovými body temporálně 
od fovey druhého oka. Normální 
retinální korespondence je jedním 
ze základních senzorických aspektů 
jednoduchého binokulárního vidění, 
nezbytných pro jeho správný vývoj 
a správnou funkci. 

Anomální retinální 
korespondence

Jednoduché binokulární vidění 
představuje koordinovanou senzo-
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motorickou schopnost obou očí, která 
umožňuje spojení (fúzi) obrazů z pra-
vého a levého oka. Jednou ze základ-
ních překážek normální binokulární 
fúze je odlišná poloha obrazů fixova-
ného bodu na sítnicích obou očí, kdy 
shodná obrazová informace neleží na 
korespondujících, nýbrž na disparát-
ních bodech sítnic. Normální reakcí 
na tuto vysokou míru disparity je za 
fyziologických podmínek vergenční 
korekce polohy očí. Pacient se stra-
bizmem není však tohoto kompen-
začního mechanizmu schopen. Pokud 
blok této normální reakce přetrvává 
po delší dobu, aktivují se alternativní 
adaptační mechanizmy, mezi které 
patří suprese nebo anomální retinální 
korespondence, při níž dochází k pře-
směrování korespondenčních spojů 
ve zrakové korové oblasti V1, čímž je 
zrušen disparitní signál bez změny 
polohy retinálních obrazů. 

Při anomální retinální korespon-
denci je za binokulárních podmínek 
př í tomen abnormální  korespon-
denční vztah mezi pravým a levým 
okem, kdy spolu fovea vedoucího oka 
a extrafoveolární oblast uchýleného 
oka sdílí společný pohledový směr. 
Foveolární oblast uchýleného oka je 
v takovémto případě utlumena a po-
zorovaný objekt je i přes přítomnost 
manifestní úchylky viděn jednoduše. 
Za monokulárních podmínek př i 
vyřazení vedoucího oka ztrácí extra-
foveolární oblast svou dominanci ve 
prospěch fovey, která tak získává zpět 
svůj primární pohledový směr. 

U pacienta se strabizmem dochází 
k odchýlení optické osy oka od směru 
projekce fixovaného objektu. Toto 
odchýlení je označováno jako objek-
tivní úhel šilhání. Odkloněn je však 
i hlavní subjektivní pohledový směr 
a vzniká tak subjektivní úhel šilhání, 
který je vnímán pouze pacientem. 
Rozdíl objektivního a subjektivního 
úhlu představuje tzv. úhel anomálie, 
který udává velikost korespondenč-
ního posunu na sítnici. V závislosti 
na vzájemném vztahu subjektivního 
úhlu, objektivního úhlu a úhlu ano-
málie je anomální retinální korespon-
dence rozdělována na harmonickou 

anomální retinální korespondenci 
a disharmonickou anomální retinální 
korespondenci. Vedle těchto dvou zá-
kladních forem existuje také ještě stav 
bez korespondence či stav smíšené 
retinální korespondence. 

Harmonická anomální retinální 
korespondence (obr. 1) je stav, kdy 
úhel anomálie odpovídá objektivní-
mu úhlu a subjektivní úhel je roven 
0°. Jinak řečeno, fovea vedoucího 
oka spolupracuje s místem na sítnici 
uchýleného oka, kam dopadá obraz 
pozorovaného předmětu. V tomto 
případě jsou senzorické a motorické 
podmínky v relativně dobré shodě, 
neboť remapping korespondenčních 
spojů zcela vykompenzoval subjektiv-
ní úhel šilhání. 

Při disharmonické anomální reti-
nální korespondenci (obr. 2) je úhel 
anomálie menší než úhel objektivní, 
neboť subjektivní úhel není nulový. 

Jedná se tedy o stav, při kterém s fo-
veou vedoucího oka spolupracuje 
oblast sítnice uchýleného oka ležící 
mezi foveou a místem, kam dopadá 
obraz pozorovaného předmětu. 

Mechanizmus vzniku 
anomální retinální 
korespondence 

Anomální  ret inální  korespon-
dence se většinou vyvíjí pozvolna. 
Nejčastěji vzniká u konvergentního 
strabizmu, který je charakteristický 
malou, stabilní úchylkou (5–10 pD) 
a obvykle dobrou zrakovou ostrostí 
obou očí, popřípadě malou tupozra-
kostí jednoho oka. Pokud strabizmus 
vznikl do dvou let věku dítěte, bývá 
anomální retinální korespondence 
téměř pravidelností. Méně často se 
anomální retinální korespondence 
objevuje u divergentního strabizmu 

HOROPTER

subjektivní úhel

objektivní úhel

úhel anomálie

obr. 1 Schematické znázornění harmonické anomální retinální korespondence.
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a velmi zřídka u strabizmu akomoda-
tivního a vertikálního.

Kvalita jednoduchého binokulár-
ního vidění, získaného při anomální 
retinální korespondenci, se liší pacient 
od pacienta. U některých je přítomna 
i hrubá stereopse, zatímco u dalších 
je jednoduché binokulární vidění 
rudimentální. Kvalita binokulárního 
vidění bývá obvykle přímo úměrná 
velikosti úchylky.

Přesný mechanizmus vzniku ano-
mální retinální korespondence není 
zcela znám. V průběhu let byla vy-
tvořena řada teorií, žádná z nich však 
není všeobecně platná. Nejstarší 
uváděnou teorií je teorie vrozené 
anomální retinální korespondence. 
Zastánci tohoto názoru byli de la Hire 
a Müller, kteří považovali anomální 
retinální korespondenci za vrozený 
defekt bez možnosti terapeutické 
nápravy. Časem se k tomuto názoru 

určitým způsobem př ipoj i l i  také 
Adler a Jackson, kteří tvrdili, že v ur-
čitých případech neakomodativního 
strabizmu s velkou úchylkou před-
stavuje vrozená anomální retinální 
korespondence spíše příčinu než 
následek šilhání. Vedle teorie vrozené 
anomální retinální korespondence se 
současně vyvíjel názor, který změny 
retinální korespondence považoval 
za výsledek čistě senzorické adaptace 
na přítomný strabizmus. Tato teorie 
předpokládá, že se jedinec rodí zcela 
bez korespondenčních vztahů, které 
se následně vyvíjejí v období raného 
dětství pod korekčním vlivem prvních 
vizuálních zkušeností. Vytváří se zde 
tak prostor pro případné adaptivní 
modifikace retinální korespondence. 
Tato adaptivní senzorická teorie je do-
stačující pro pochopení anomální re-
tinální korespondence u šilhání, které 
je charakteristické malou, konstantní 

úchylkou a dlouhým trváním. Neu-
mí však vysvětlit alternaci normální 
a anomální retinální korespondence 
u exotropie či změnu úhlu anomálie 
v závislosti na fluktuaci úhlu šilhání. 
Dnes je nejčastěji zmiňovanou teorií 
motorická teorie anomální retinální 
korespondence, která operuje se 
schopností vyšších vizuálních center 
převést okulocentrickou prostoro-
vou lokalizaci v egocentrickou na 
základě informace o poloze oka. Tuto 
informaci vizuálnímu systému přináší 
podle některých autorů propriocep-
tivní zpětná vazba z extraokulárních 
svalů, podle jiných autorů nese tento 
korekční signál tzv. eferentní kopie. 
Motorická teorie umožňuje vysvětlit 
i proměnlivost retinální korespon-
dence v závislosti na měnícím se 
úhlu šilhání.

Anomální retinální koresponden-
ce představuje pozoruhodný výraz 
adaptačních schopností vizuálního 
systému, který vyžaduje velmi důsled-
ný a individuální přístup ke každému 
pacientovi. 

Diagnostické metody sloužící 
k prokázání anomální retinální kore-
spondence budou zmíněny v příštím 
čísle. 

Mgr. Bc. Renáta Papcunová 
Soukromá ortoptická ordinace 
Mgr.  Zuzany Štěrbové, Hradec Králové
renata.papcunova@seznam.cz

Grafické podklady: archiv autorky
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obr. 2 Schematické znázornění disharmonické anomální retinální korespondence.
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Již devátý ročník konference 
OPTOfest pořádala katedra 

optiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 
22.  října 2016. Zúčastnilo se jí 
107 zájemců. 

Letošní OPTOfest se poprvé uskuteč-
nil v komorních prostorách Pevnosti po-
znání. Ta sídlí v bývalém dělostřeleckém 
skladu v areálu památkově chráněné 
Korunní pevnůstky z poloviny 18. sto-
letí, kterou dala postavit Marie Terezie. 
Obnovený areál je otevřen od jara 2015.

Konference letos nabídla dvanáct 
podnětně sestavených přednášek. Téma 
geriatrické oftalmologie si zvolila Bc. Mar-
kéta Haklová, která nejprve nastínila, jak 
s fenotypem stáří souvisejí změny na očnici 
– oko se stává vpadlým, je omezeno zorné 
pole, zužuje se zornice, dochází ke ztrátě 
fotoreceptorů a sítnice projevuje menší cit-
livost. Objevují se poruchy barvocitu, kdy 
se např. bílá barva jeví jako žlutá a modrá 
jako šedá. Snižuje se také kontrastní roz-
lišování. Změny zraku ve stáří souvisejí 
s častými pády. Ty má na svědomí jednak 
omezená rovnováha, kdy má starší člověk 
tendenci naklánět hlavu jedním směrem, 
neboť se dívá jen jedním segmentem ko-
rekce, což následně vede k pádům. Časté 
jsou také pády po operacích oka, protože 
to se musí nejprve adaptovat na novou 
situaci. Zrakovou vadu má ve starším věku 
až 50 % lidí, mnoho z nich ji však pomíjí, 
přestože je řešitelná. U některých vad se 
doporučuje u staršího oka kompromis – 
např. u cylindru by se neměla korekce lišit 
o více než 10 %.   

Řešení vergenčních poruch zrakovým 
tréninkem se věnovala ve své přednášce 

Mgr. Eva Jakubcová, která zkoumala 36 je-
dinců ve věku 20 až 48 let. Ti si každý den 
na deset minut nasadili červenozelené 
brýle a po dobu čtyř týdnů trénovali 
oči pomocí powerpointové prezentace 
o 36 obrázcích zelené a červené překrý-
vající se kočky. Výsledkem bylo zvýšení 
pozitivních fúzních rezerv v průběhu 
tréninku, přičemž po tréninku typu base-
-out se přiblížil blízký bod konvergence.

Vlivem modrého světla na oko se za-
bývala Bc. Gabriela Horáková. Modré světlo 
je součástí počítačů, mobilních telefonů, 
ale také veřejného osvětlení či informač-
ních venkovních tabulí. Vzhledem k jeho 
velké energetické hodnotě se vytvářejí 
volné radikály, které mohou způsobovat 
degeneraci tkáně. Ovlivňuje podstatným 
způsobem spánkový hormon melatonin 
a pokud je tomuto světlu organizmus 
vystaven, vede to k syndromu odkládání 
spánkové fáze. Doporučuje se proto, aby 
člověk dvě hodiny před spaním nepoužíval 
LCD displeje. V současnosti již existují i ap-
likace pro telefony typu Night Shift, které 
modré světlo tlumí a posouvají dožluta.     

Sama na sobě vyzkoušela „zázraky“ 
v moderní optometrii Bc. Petra Ustohalová, 
aby mohla lépe zodpovídat dotazy nositelů 
brýlí. Prvním z nich byla aplikace GlassesOff 
(Zbavte se brýlí) – u ní zjistila, že cvičení 
s její pomocí neuškodí, ale zrak ani nena-
praví. Tato metoda navíc pouze pracuje 
s plasticitou mozku, kdy mozek dokáže 
kompenzovat, vidí-li člověk hůře např. na 
jedno oko. Testovala také Vision Fix Original, 
tedy děrované brýle s plástvovitými otvory, 
které mají zlepšovat zrak. Brýle jí způsobily 
migrény a ke zlepšení zraku nevedly.

Mgr. Iva Pokorná zkoumala na 
77 probandech vliv parametrů rohovky 

na refrakci. Z jejího vyhodnocení vyplývá, 
že apikální tloušťka rohovky má vliv na 
celkovou refrakci oka a zvětšuje se s po-
loměrem zakřivení, ale poloměr zakřivení 
parametr oka neovlivňuje. 

V sekci firemních přednášek vystou-
pil například Mgr. David Chytil z Oční 
kliniky Gemini, který hovořil mj. o abe-
raci po laserových operacích – po nich 
aberace sice narůstají, ale mizí složka 
dioptrická. Zmínil se také o nejmoder-
nějším laseru 6D Diamant Lasik, který se 
používá k operacím očí – na světě se tyto 
lasery nyní využívají pouze tři – v České 
republice, v Japonsku a v Austrálii. 

Individuální brýlové čočky v praxi 
byly tématem přednášky Mgr. Romana 
Heinze z firmy ESSILOR – OPTIKA, spol. 
s r.o., který představil systém Visioffice 
a upozornil na důležitost určení otočné-
ho bodu oka, protože každé oko se dívá 
jiným místem čočky.  

O vlivu průměru pupily na refrakční 
stav hovořil Martin Suder, BA (Hons) z fir-
my Carl Zeiss spol. s r.o., jenž se zaměřil 
na technologii i.Scription.

Kazuistiku pacienta, který si prošel 
opakované herpetické keratitidy a pod-
stoupil keratoplastiku, popsal Beno 
Blachut. Pacientovi pomohlo předepsání 
bifokálních čoček.      

Novinkou na letošní konferenci bylo 
hodnocení vzdělávacích posterů, které 
vytvářejí studenti v rámci magisterského 
studia. Postery vypracované v angličtině 
byly vystaveny v prostorách konferenč-
ního sálu a každý účastník mohl vhodit 
svůj hlas tomu, který jej nejvíc zaujal po 
vzdělávací i grafické stránce.

 
Mgr. Eva Klapalová

ZE ŽIVOTA ŠKOL   autorka: Mgr. Eva Klapalová

OPTOFEST 2016 
v Pevnosti poznání
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Jana Florentýna Zatloukalová 
miluje jídlo. Umí ho nejen 

skvěle uvařit, hlavně o něm umí 
čtivě a zábavně psát. Svou první 
kuchařskou knihu Kuchařka 
pro dceru vydala před devíti lety 
a obratem se z ní stal bestseller, 
který se dočkal již pěti vydání. 
Poté vydala další tři návody 
na vaření – Vánoční kuchařku 
pro dceru, Hovory s  řezníkem 
a Snídaně u Florentýny – a letos 
v létě se na pultech objevila pátá 
kuchařka – Večeře u Florentýny. 
S jejími recepty se můžete setkat 
v řadě časopisů a ať už vás baví 
doma vařit, nebo si jen o přípravě 
jídla s úsměvem ve tváři číst, in-
spirujte se a bavte u jejího blogu 
www.kucharkaprodceru.cz.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?
Troufám si říct, že zásadní. Živí mne psaní 
o jídle. A když k tomu uvážím, že člověk jí 
i očima, tak se úloha zraku v mém životě 
ještě násobí.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Moje dítě, ale samozřejmě to bylo omylem.

Jaká kniha, obraz či jiné umělecké dílo 
Vás v poslední době oslovily?
Zrovna jsem dočetla Analfabetku, která 
uměla počítat, a rovnou začínám vyhlížet 
novou knížku od Jonase Jonassona.

Kdy Vám naposledy oči zářily 
nadšením?
Se mnou je to jednoduché, oči mi září 
nadšením při pohledu na jakékoli dobré 

jídlo. Už se mi z toho začaly dělat pořád-
né vrásky.

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 
v hlavě?
Svou rodinu, víru v dobro a tradiční české 
recepty.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
Při nákupu potravin. Není všechno jídlo, 
co naše oči vidí. Někdy se spíš jedná 
o důmyslné produkty potravinářských 
inženýrů.

Nad čím přivíráte oko a nad čím 
naopak ne?
Nad neznalostí faktů oko ráda přivřu, 
většinu věcí si člověk snadno dohledá 
nebo zjistí, když potřebuje. Nad ne-

Jak to vidí
JANA 
FLORENTÝNA 
ZATLOUKALOVÁ

JAK TO VIDÍM JÁ   autor: redakce
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ochotou pochopit souvislosti už tak 
shovívavá nejsem, takže očividně mám 
potřebu stále něco vysvětlovat. I kdyby 
se to týkalo jen přípravy krupičné kaše.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Ano, mnohokrát. I to je způsob, jak se 
člověk stále něčemu učí a jak se vyvíjí. 
Jen to prozírání někdy docela bolí.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Kdykoli kdokoli jakoukoli kyticí. Ta mě 
dokonale zaslepí.

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete?
Je jich spousta a obvykle se týkají mého 
soukromého rodinného života. Znáte to: 
první láska, první pusa, první dovolená 
v Jugoslávii (pardon, v Chorvatsku), první 
dítě, první krůčky, první slovo, první 
vydařený guláš...

Na co se nejraději díváte?
Na prázdné talíře, na kterých ještě před 
chvílí leželo něco, co jsem zrovna uvařila. 
Na blažené úsměvy dětí, když spí. A na 
hvězdnou noční oblohu.

Co Vás obvykle upoutá na první 
pohled?
Nenucená elegance.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Řím. Jednak tam stejně vedou všechny 
cesty a navíc se jeho starobylá krása jen 
tak snadno neokouká.

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?
Výhled na Prahu z Letné a pohled do kra-
je z jakéhokoli kopce. Člověk si takového 
výhledu po všech těch vystoupaných 
výškových metrech váží mnohem víc.

Máte někdy chuť vidět do budouc-
nosti?
Mám, ale kdyby na to došlo, stejně bych 
se nakonec nepodívala. Někdy je lepší 
nevědět a nevidět a s plnou vírou se 
vydat naproti tomu, co přijde.

V kom vidíte hrdinu?
Ve svém muži. Stále vyhlíží, kde by mohl 
něco udělat pro druhé.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Zatím si ještě vystačím bez brýlí, i když 
paní doktorka na očním už začíná vý-
znamně zvedat obočí. Takže až to jed-
nou přijde, doufám, že brýle mých 
snů budou snadno k dostání a budou 
lehké jako pírko, abych o nich celý den 
nevěděla.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?
Se svými čtenáři si často píšu a díky tomu 
mám možnost vhlížet do jejich kuchyní. 
Vím, co je trápí, kde se jim nedostává 
inspirace, s čím by potřebovali pomoci. 
Někdy jsou to právě ty nejobyčejnější 
věci, které vedou k největšímu prozření.

Co je podle Vás očividné?
Že se jasné pokyny dobře následují.

Co byste podnikla jako neviditelná?
Pevně věřím, že se nikdy neviditelnou 
nestanu. Nechtěla bych dělat věci, 
u kterých bych se nemohla ukázat – ani 
ty dobré, a už vůbec ne ty špatné.

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila?
Obvykle se mi to stává pokaždé, když 
přede mne někdo postaví talíř s jídlem, 
připraveným s dobrým úmyslem, důstoj-
ně a z poctivých surovin. Ráda do jídla 
píchám vidličkou a řežu do něj nožem 
tak dlouho, až nad ním docela zvítězím, 
pokořím ho a na talíři po něm nezůstane 
ani vidu. Pak se ovšem odkulím a chvíli 
si říkám, jestli spíš tohle jídlo nezvítězilo 
nade mnou.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: Niki Štrbian
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ZRAKOVÁ TERAPIE   autorka: PhDr. Dagmar Moravcová

CENTRÁLNÍ 
PORUCHY 
zraku z pohledu 
zrakového terapeuta
V každodenní praxi se setkává-

me s pacienty s poruchami 
zraku, způsobenými poškozením 
vyšších struktur centrálního ner-
vového systému například vlivem 
nedostatečného zásobení mozku 
kyslíkem (po krvácení do mozku 
vlivem těžké nezralosti nebo při 
cévních mozkových příhodách, 
ztrátě dýchání, vlivem úrazů, otrav, 
tonutí). K poškození mozku a tím 
i poruše vidění může dojít také 
následkem virových, zánětlivých 
nebo onkologických onemocnění. 

Charakter obtíží 
s viděním 

U kojenců a malých dětí nás upo-
zorní zejména obtíže fixace a sledo-

vání. Děti se nedívají do očí pečující 
osobě, některé bývají světloplaché, 
ale paradoxně stáčí oči ke světelnému 
zdroji. Také se mohou více stáčet k jed-
né straně. Může se objevit nestabilní 
postavení očí (nystagmus až bloudivý 
pohyb očí) a pozorujeme, že děti lépe 
reagují na sluchové nebo hmatové 
podněty v okolí než na podněty zra-
kové.

Starší děti nebo dospělí již dove-
dou obtíže popsat a sdělují: já vidím, 
ale nepoznám, co vidím. Přítomny 
bývají různé typy agnozií (ztráta pozná-
vacích dovedností) – například obtíže 
rozlišit nahloučené znaky v tisku s běž-
ným řádkováním a běžnými mezerami 
mezi znaky, obtíže s vyhledáním 
konkrétního předmětu na pracovní 
ploše s mnoha předměty, vyhledáním 
konkrétního předmětu v prostoru 

(i velkém) mezi jinými, přitom ale zved-
nout drobeček nebo smítko z podlahy 
nečiní problém. Někteří pacienti mívají 
obtíže s rozlišením předmětů proti 
pozadí, splývají jim.

Dílčí potíže potom činí rozlišení geo-
metrických tvarů, konkrétních předmětů 
a významu, k čemu se používají, pozná-
vání fotografií a obrázků. U dětí školního 
věku a dospělých se setkáváme s poru-
chou rozlišení tvarů písma i číslic. Může 
nastat situace, že místo písmen při čtení 
zaměňují znaky za obrázky známých 
předmětů (A = střecha, H = žebřík, K = 
větvička, O = kolo, Y = trychtýř). Dotyční 
poznají, že vidí něco napsaného, ale 
nerozumí tomu, text jim připomíná cizí 
řeč. Někteří jsou schopni napsat rukou 
správně text hůlkovým nebo psacím 
písmem podle diktátu, ale sami po sobě 
zápis nepřečtou. 
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K výše uvedeným obtížím se mohou 
přidat současně výpadky zorného pole, 
a to ojedinělé, nebo difuzně rozložené 
v celém zorném poli, přítomny mohou 
být i výpadky kvadrantů (kvadrantano-
psie), výpadky poloviny zorného pole na 
jednom oku nebo na obou očích (he-
mianopsie). Současně mohou pacienti 
vnímat rozdvojený obraz (diplopii), ale 
i znásobený obraz (jako z kaleidoskopu). 
Děti i dospělí s centrální poruchou zraku 
(Central Visual Impairment, CVI) mohou 
mít obtíže s poznáváním známých před-
mětů, pokud je vidí z určitého úhlu nebo 
ze strany – tedy jinak, než jsou zvyklí. 
Centrální porucha zraku bývá často spo-
jena se ztrátou významu slov a poruchou 
přiřazení slov k pojmům (s afázií). 

Vyšetření zrakovým 
terapeutem a následná 
rehabilitace zraku

K vyšetření zrakových funkcí a ná-
sledné rehabilitaci zraku doporučí 
pacienty zrakovým terapeutům nej-
častěji oční lékaři nebo neurologové. 
Doporučení k vyšetření může také 
indikovat rehabilitační lékař, pediatr, 
praktický lékař nebo onkolog. Zrakoví 
terapeuti vyšetří nejdříve zrakovou 
ostrost do dálky i na blízko, dále kon-
trastní citlivost a barvocit. Vyšetřují 
také jednotlivé vyšší oblasti zrakového 
vnímání (zrakovou percepci) i případné 
výpadky zorného pole (u těch pacientů, 
kteří nezvládnou standardní vyšetření 
zorného pole na perimetru). K vyšetření 
se používají speciální testy a metody 
(například metoda preferential looking), 
dále celá řada pomůcek: stimulační 
desky, předměty a jejich fotografie, 
hračky a jejich obrázky, karty s písmeny 
a číslicemi, hmatné předlohy písmen 
a číslic, různé typy stavebnic a další 
pomůcky, individuálně přizpůsobené 
vzhledem k potřebám diagnostiky pro 
různé úrovně zrakové ostrosti pacienta. 
Existují celé testové sady pro vyšetřová-
ní centrálních poruch zraku a k tomu 
příslušné hodnoticí škály. 

Nejedná se o duplicitu s vyšetřením, 
poskytovaným v běžných očních ordi-
nacích nebo v ortoptické ambulanci. 

Zrakoví terapeuti poskytují péči paci-
entům, kteří z důvodu nízkého věku, 
kombinovaného postižení nebo těžké 
ztráty zraku, související např. s neurolo-
gickým onemocněním, nespolupracují 
v běžných očních ordinacích, z výše uve-
dených důvodů se u nich nedaří vyšetřit 
zrakové funkce a pleoptická a ortoptická 
léčba pro ně vhodná není. 

Pro vyšetřování centrálních poruch 
zraku splňují zrakoví terapeuti potřebné 
vzdělání a praxi. Diagnostika a rehabi-
litace těchto poruch jsou schválenými 
zdravotnickými výkony, zařazenými 
v aktuálním seznamu zdravotních výko-
nů. Na několika smluvních pracovištích 
zdravotní výkony hradí pojišťovny. 
Situace není ideální, na vyšetření a ná-
slednou rehabilitaci zraku, hrazenou 
pojišťovnami, jsou objednací termíny 
několik měsíců až půl roku. Pacienti, 
kteří jsou ochotni si vyšetření uhradit, 
mohou získat dřívější termín na něko-
lika soukromých pracovištích. Včasné 
zahájení rehabilitace se pacientům 
vyplatí. 

Na pracoviště zrakových terapeutů 
docházejí dvě skupiny pacientů s cent-
rálními poruchami zraku.

• Pacienti s  poruchami zraku časně 
vzniklými v  důsledku prenatálních 
či perinatálních poškození mozku

Tuto první skupinu tvoří pacienti s po-
ruchami zraku vzniklými v důsledku 
prenatálních či perinatálních poškození 
mozku, jako jsou protrahovaný porod, 
klešťový porod, častější dechové selhání 
po narození s následnou asfyxií (nedo-
kysličení mozku), poruchy výživy mozku 
v těhotenství nebo vrozené syndromy. 
Do této skupiny patří také malí pacienti, 
kteří krátce po narození prodělali stavy 
krvácení pod mozkové pleny a rozvinul 
se u nich hydrocefalus, dále ti, u kterých 
z výše uvedených i jiných příčin vzniklo 
záchvatové onemocnění mozku nebo se 
objevila epilepsie. Malé dítě s centrální 
poruchou zraku nevyhledává oční kon-
takt, odhlíží a reaguje na zvuky. Schází 
základní kámen rozvoje komunikace 
mezi rodičem a dítětem, který bývá im-
pulsem k návštěvě lékaře a následně 
zrakového terapeuta. Samozřejmě ne 
všechny děti s výše uvedenými obtížemi 
mají diagnostikované centrální poruchy 
zraku. Děti, které nefixují a mají problém 
s očním kontaktem, by návštěvu očního 
lékaře a následně zrakového terapeuta 

Pomůcky zrakového terapeuta – 3D písmena a číslice.
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neměly odkládat a praktický lékař by ji 
měl doporučit.

• Pacienti, u nichž došlo ke ztrátě zra-
ku v průběhu života

Do druhé skupiny patří děti i dospělí, 
kteří se narodili jako vidící, ale v průběhu 
jejich života došlo k poškození mozku 
a následné ztrátě zraku. Příčinami mohl 
být úraz hlavy, onemocnění mozku ná-
sledkem chirurgického výkonu v oblasti 
hlavy nebo zánětlivého onemocnění 
(encefalitis, meningitis), roztroušená 
skleróza nebo jiné neurodegenerativní 
onemocnění. 

Z hlediska diagnostiky a pro ná-
sledné plánování rehabilitace je určující 
věk pacienta, stav vývoje centrálního 
nervového systému a také možnost 
využití kompenzačních funkcí. Tam, kde 
zrakové dovednosti a vyšší úroveň zrako-
vé percepce byly rozvinuty, lze využít při 
rehabilitaci propojení vjemů zrakových 
se sluchovými, motorickými (hmat i po-
hybové vjemy včetně pohybové paměti) 
s dovednostmi řeči. Také lze využít slovní 
zásobu a předchozí zkušenosti. 

V případě centrální poruchy zraku 
se jedná o rozmanitou etiologii poruchy 
zraku, zasahující do různých oblastí zra-
kového vnímání. 

Výběr diagnostických metod a po-
stup rehabilitace zrakových funkcí 
je v plné kompetenci zrakových te-
rapeutů. Velkým přínosem jsou pro 

ně při diagnostice obtíží výsledky již 
uskutečněných vyšetření pacienta (oční, 
neurologické, vyšetření zorného pole na 
perimetru, sono mozku, VEP, CT, výsledky 
magnetické rezonance). 

Často se stává, že se ke zrakovému 
terapeutovi dostaví pacient, který již 
dlouho dochází ke klinickému logo-
pedovi (z důvodů afázie), protože jeho 
rehabilitace se v poznávací oblasti 
nedařila tak, jak by mohla. Zrakový tera-
peut následně odhalí těžkou centrální 
poruchu zraku. Stává se také, že pacienta 
pro zrakové obtíže odešle k očnímu lé-
kaři neurolog. Pokud je na očním pozadí 
normální nález a pacient je emetrop, 
či pokud stávající korekce nepomůže 
řešit obtíže s viděním, není další péče 
poskytnuta. Obtíže s viděním podle 
očního lékaře nesouvisí se zrakem a paci-
entovi je doporučena služba Tyfloservisu, 
zejména nácvik prostorové orientace. 
Pracovníci Tyfloservisu doporučí vyšet-
ření zrakového terapeuta. Po odhalení 
centrální poruchy zraku navážou podle 
doporučení zrakového terapeuta na 
výsledky vyšetření při výuce prostorové 
orientace, nácviku čtení s kamerovou 
TV lupou i výuce sebeobslužných do-
vedností. I v odborné literatuře, která se 
věnuje rehabilitaci cévních mozkových 
příhod, je zmiňována skutečnost, že 
pacienti půl roku rehabilitovali s logo-
pedem a nedařilo se napravit čtení, až 
logoped vyzkoušel zvětšit písmo, meze-

ry mezi řádky i mezi znaky a rehabilitace 
se posunula (podle zprávy očního lékaře 
byl zrak pacienta bez poruchy). Zrakový 
terapeut odhalí takové potřeby již při 
prvním vyšetření, když vyšetří zrakové 
funkce a stanoví rozsah poškození včet-
ně centrálních poruch zraku. Na základě 
vyšetření zrakových funkcí následují kon-
krétní doporučení pro rehabilitaci zraku 
podle typu poruch a také doporučení 
pro kompenzaci obtíží. 

Kazuistiky

Ve svém příspěvku bych chtěla čte-
náře seznámit s příběhy dvou pacientů. 

Kazuistika první

Pan Jiří, 35 let
Ve svých pětatřiceti letech měl dobrou 
práci, oženil se, chtěl založit rodinu, ve 
volném čase se věnoval společným 
zájmům s manželkou. Oba milují vysoko-
horskou turistiku, cestování a poznávání 
nových zemí. Tak se při cestování dostali 
až do Jižní Ameriky, kde ve vysokých 
horách společně poznávali krásy, které 
znali dosud pouze z literatury, cesto-
pisů a fotografií. Pan Jiří netušil, že má 
vrozenou cévní poruchu, dokud se mu 
neudělalo špatně při běžném přesunu 
autobusem do vyšší nadmořské výšky. 
Ztratil vědomí a co se dělo dál si nepa-
matuje. Na místě mu byla poskytnuta 
resuscitační péče, byl převezen do ne-
mocnice na ARO, a když byl schopen 
letecké přepravy, byl převezen do Čech 
na neurologické oddělení s diagnózou 
„cévní mozková příhoda, způsobená 
blíže neurčenou okluzí nebo stenózou 
mozkových tepen“. Ochrnul na levou 
polovinu těla (levostranná hemiparéza) 
a došlo i ke ztrátě vidění vlevo (levo-
stranná homonymní hemianopsie). Po 
přeložení na rehabilitační kliniku začal 
usilovně rehabilitovat. Dosud absolvoval 
několik rehabilitačních i lázeňských po-
bytů, absolvoval i rehabilitaci podle prof. 
Vojty. Zase se naučil chodit samostatně, 
jen s vycházkovou hůlkou, nevzdával 
se. Každodenním cvičením, které mu 
doporučil fyzioterapeut, se mu podařilo 
částečně navrátit pohyblivost levé ruky 

Vkládačka – geometrické tvary.
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a zlepšil se i v chůzi, aby mohl chodit bez 
hůlky. Stále ovšem narážel na překážky 
z levé strany a měl obtíže s orientací 
v neznámém prostředí, zejména tam, 
kde bylo mnoho lidí, a v nepřehledné 
dopravní situaci. Nedařilo se mu rovněž 
čtení. Přehlédl začátek textu, nenašel 
začátek věty na následující řádce. Předpis 
dioptrických brýlí problém nevyřešil. 
Nesnáze provázely pana Jiřího v kaž-
dodenních situacích. Na stole shodil 
sklenici a rozlil nápoj, přehlédl položené 
předměty, narážel do nábytku a zárubní 
dveří v domácím prostředí. Ještě nároč-
nější byla chůze venku. Přehlédl výmoly 
a překážky před i pod nohama, nerozlišil 
začátek a konec schodů, strašákem byla 
chůze po přelidněném chodníku, na 
křižovatkách při přecházení, ve stanicích 
metra nebo v obchodním centru. 

Na internetu si proto vyhledal kon-
takt na zrakového terapeuta, aby se pora-
dil, jak vidění a zejména orientaci zlepšit. 

Vyšetřili jsme zrakovou ostrost do 
dálky i na blízko, kontrastní citlivost, 
barvocit, orientačně i binokulární spo-
lupráci. Výsledky vyšetření zorného pole 
z jiného zdravotnického pracoviště pa-
cient přinesl (absolutní výpadek levého 
dolního kvadrantu, zasahující částečně 
i do levého horního kvadrantu na obou 
očích). Abychom zrakové obtíže zma-
povali komplexně, zaměřili jsme se také 
na vyšetření dovedností vyšší úrovně 
zrakového vnímání (zrakové percepce). 
Naše vyšetření odhalilo lehce snížené 
vidění pravého oka do dálky (0,75) a na 
blízko (J. č. 2) při korekci OP –3,25 Dsf//OL 
–3,50 Dsf. Kontrastní citlivost vyšla podle 
normy, odhalena byla částečná porucha 
barvocitu v oblasti červené a zelené 
barvy. Také jsme odhalili světloplachost 
a lehkou centrální poruchu zraku crow-
ding (simultánní agnozii). Zmapovali jsme 
obtíže orientace na ploše i v prostoru. 

Doporučení zrakového terapeuta: 
 • vyzkoušeli jsme filtry pro zlepšení 
orientace v prostoru (vyhovoval filtr 
Multilens 527 nanometrů oranžový, 
lze zasadit do sportovní obruby 
s vloženými dioptrickými brýlovými 
čočkami);

 • doporučili jsme úpravy prostředí pro 
zlepšení čtení: barevnou pracovní 

podložku, kontrastní k pracovní ploše 
stolu, přesahující 2 cm okraj textu ze-
jména z levé strany, doporučili jsme 
čtení se záložkou pod čtenou řádkou 
a její posunování směrem dolů po 
přečtení řádky; 

 • doporučili jsme úpravu kontrastu tex-
tu podložením stránky textu černým 
papírem; 

 • pro individuální tvorbu textů (pacien-
tovy poznámky na PC) jsme dopo-
ručili zvětšený typ písma (na Times 
New Roman 14) s širším řádkováním 
(2,0); 

 • pro podporu orientace na ploše 
jsme zařadili cvičení: přepis znaků ve 
čtvercové síti podle vzoru, spojování 
znaků tužkou na ploše A3 a A2 v ho-
rizontále, diagonále i znaků různě 
rozmístěných na ploše, využili jsme 
roli papíru z obchodního domu Ikea; 

 • pro zlepšení koncentrace pozornosti 
a orientace v textu jsme doporučili 
materiály procvičující zrakovou dife-
renciaci, zrakové sledování (tracing 
a tracking) i zrakovou paměť;

 • pro podporu orientace při chůzi 
jsme nacvičili vykrytí scházející části 
zorného pole (naučil se podívat se 
opakovaně, protože to, co pan Jiří 
vidí, není vše, co se vedle něj a před 
jeho nohama nachází);

 • dále pacient nacvičil s pomocí pra-
covníků Tyfloservisu chůzi se skládací 
orientační bílou holí, aby v případě 

potřeby (zejména při pohybu v ne-
známém prostředí) samostatně našel 
vodicí linie, orientační body a orien-
tační znaky.

Rehabilitace zraku nebyla jednodu-
chou záležitostí, bez podpory manželky 
by nepokračovala tak jako dosud. S její 
pomocí cvičil také pohyblivost očí (moti-
litu) a akomodaci a konvergenci (fixací na 
předměty v dálce, ve střední vzdálenosti 
i na blízko). Pan Jiří nastoupil opět do 
zaměstnání, musel však svoji původní 
profesi změnit. Práci může vykonávat 
i při lehce omezeném pohybu a při neú-
plném zorném poli. Čtení textů psaných 
větším fontem mu již nečiní obtíže. Rád 
si s manželkou prohlíží fotografie ze 
společných cest. Stal se dvojnásobným 
otcem a společně se ženou se těší 
z pokroku svých dvou synů. V rodině 
plánují cestovatelské dovolené zatím 
po Čechách, protože chlapci jsou ještě 
malí. V budoucnu by se ale rádi společně 
i s chlapci podívali tam, kde museli před 
lety dovolenou ze zdravotních důvodů 
přerušit.

Kazuistika druhá

Dívka Marie, 8 let
O prázdninách po druhém ročníku ZŠ, 
v osmi l etech, jela s maminkou na do-
volenou do Chorvatska. Se známými se 
jeli projet rekreačním člunem po moři. 

Kolíčková vkládačka.
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Radost z výletu ovšem překazila srážka, 
do jejich člunu ve velké rychlosti narazil 
z boku jiný člun. Marie prodělala těžký 
úraz hlavy, nekomunikovala, měla ote-
vřené oči, ztrácela vědomí, ale nepřestá-
vala samostatně dýchat. Byla převezena 
do nemocnice ve Splitu, kde CT odhalilo 
tříštivou vpáčenou zlomeninu okcipi-
tálně vlevo. Byla operována, po elevaci 
kostních úlomků, repozici a ošetření 
rány byla čtyři dny na řízené ventilaci. Po 
stabilizaci stavu byla letecky převezena 
na neurochirurgické pracoviště do Prahy. 
Záchvaty nenastaly, během převozu 
nebylo třeba medikace. Podle kontrolní 
MRI mozku na pracovišti v Praze byl 
nález přiměřený (postkontuzní změny 
okcipitálního laloku vlevo), oční vyšet-
ření s nálezem odeznívajícího městnání 
oboustranně. V neurologickém nálezu 
dominovala pravostranná centrální 
symptomatika, akcentovaná na pravou 
dolní končetinu, lehký paleocerebelární 
syndrom, bradypsychie, bez klinických 
známek akutní nitrolební hypertenze. Ve 
stabilizovaném stavu byla dívka propuš-
těna do domácí péče a péče spádového 
pediatra a neurologa. 

Týden nato končily prázdniny 
a měla nastoupit opět do školy, do 
3. ročníku ZŠ v místě bydliště. Marie 
neměla podle neurologů poruchu řeči, 
ale nacházela pomalu pojmy, proto za-

čala docházet na intenzivní logopedii. 
Občasné bolesti hlavy na čele již ustu-
povaly bez analgetik. Rána v zátylku, 
zatím s drénem a překrytá sterilním 
polštářkem a náplastí, se dobře hojila. 
Z hlediska neurologického nebylo ná-
mitek proti docházce do školy a školní 
družiny, zatím bez tělocviku. 

Předměty denní potřeby Marie 
poznala, nebylo zřejmé, že kromě 
doprovodu do školy a chránění hlavy 
před úrazem bude potřeba zajistit 
nějaká zvláštní opatření. Nastoupila 
tedy do školy společně se svými spo-
lužáky, nastaly ovšem velké problémy. 
Marie se neorientovala po cestě do 
školy, ztrácela se i ve škole, ve třídě 
a v ostatních prostorech, zejména 
tam, kde se pohybovalo mnoho osob. 
Nemohla přečíst zápisy na tabuli ani 
z první lavice, nerozuměla textům 
v učebnicích a pracovních sešitech, 
i když byly zvětšené nebo natištěné 
větším fontem. Potřebovala asistenta, 
nebyly na něj však finanční prostředky. 

Vedení školy sdělilo, že není při-
pravené na vzdělávání dívky s výše 
uvedenými obtížemi a doporučilo ro-
dičům, aby vyhledali jinou školu, nebo 
dívku převedli na domácí vzdělávání. 
Při kontrole na neurochirurgickém 
pracovišti dostali rodiče kontakt na 
zrakovou terapeutku.

Z funkčního vyšetření zraku, za-
měřeného na diagnostiku centrálních 
poruch zraku, vyplynulo spektrum 
centrálních poruch – agnozií. K tomu, 
aby zase mohla číst, psát a vzdělávat 
se, potřebovala dívka rehabilitovat. 
K tomu, aby se neztrácela, bylo nut-
né kompenzovat obtíže orientace. 
U zrakové terapeutky byla konfron-
tační zkouškou zjištěna ztráta pravých 
polovin zorného pole na obou očích 
a také snížená orientace ve spodních 
levých kvadrantech zorného pole na 
obou očích. Oční vyšetření s odstupem 
několika měsíců odhalilo částečnou 
atrofi i  terčů zrakového ner vu na 
obou očích, neodhalilo však refrakční 
vadu, takže brýle rozlišení nevylepšily. 
Vyšetření na běžných optotypech se 
nedařilo. Dívka nepoznávala písmena 
ani číslice, nepoznávala ani E znaky 
pro jejich rozmístění na optotypu. 
Vyšetření na perimetru odhalilo pra-
vostrannou homonymní hemianopsii 
a levostrannou spodní kvadrantano-
psii. Dívce tedy zbyl k vidění a orientaci 
funkční levý horní kvadrant zorného 
pole na obou očích. 

Vyšetření zrakovým terapeutem od-
halilo tato oslabení: 
 • snížená zraková ostrost do dálky 
OP 0,75 (4 M), OL 0,75 (4 M), znaky 
písmena nepoznávala, při vyšetření 
byla využita pohybová paměť pro 
tvar, izolovaná písmena dívka obta-
hovala rukou před tělem, optotyp byl 
umístěn ve třímetrové vzdálenosti; 

 • snížená zraková ostrost do blízka OPL 
0,063 (6,3 M jako J. č. 18), vyšetřeno 
optotypem do blízka, izolované 
znaky (norma = 1,0, t.j. 0,40 M, jako 
J. č. 1);

 • snížená kontrastní citlivost OPL 5 %, 
OL a OP 2,5 % (norma = 1,2 % z vyše-
třovací vzdálenosti);

 • porucha zorného pole viz výše;
 • porucha orientace na ploše, vyplýva-
jící z výpadků tří kvadrantů zorného 
pole obou očí; 

 • porucha orientace v místnosti i mimo 
ni včetně poruchy vnímání sebe 
sama v prostoru, dívka si neuvědo-
muje hranice svého těla v prostoru, 
naráží do zárubní dveří, naráží do 

Kontrast textu a pracovní podložky.
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hrany stolu na pravé straně, neod-
hadne výstupky, schody, vzdálenosti, 
neodhadne nerovnosti terénu, nena-
jde předměty na stole;

 • porucha rozlišení předmětů v prosto-
ru (neodhadla, co tvoří pozadí a co 
je před ním, nenašla školní aktovku 
na zemi) porucha rozlišení figury od 
pozadí;

 • porucha zrakové syntézy nedaří se 
složit obrázek z pěti pruhů nebo 
osmi kruhových výsečí, nedaří se 
složit obrázek ze tří částí; přiřadit dvě 
sousední části se daří;

 • porucha rozlišení tvarů písmen 
tiskacích velké i malé abecedy, 
dívka nerozliší písmena ve slovech 
(alexie); 

 • porucha rozlišení blízko sebe umís-
těných předmětů v prostoru i běžně 
nahloučených písmen ve slovech, 
při běžném řádkování (simultánní 
agnozie crowding). Potřebná vzdále-
nost pro rozlišení sousedních znaků 
musela být dvojnásobná oproti 
velikosti znaku. 

Doporučení zrakového terapeuta: 
 • přeložení do ZŠ pro děti s porucha-
mi zraku, doporučeno pomalejší 
pracovní tempo, čas na odpočinek, 
využívání kompenzačních smyslů; 

 • ohraničení pracovní desky, zajištění 
kontrastu pracovní plochy a pokláda-
ných předmětů;

 • zakrývání nepotřebných textů, 
využívání poslechu čteného textu, 
využívání kompenzace hmatem;

 • zvětšení písma na velikost J. č. 20 (10 
M) v editoru N 72 bezpatkové, čtení 
v rámečku, obtahování jednotlivých 
znaků prstem; 

 • zapisování slov podle diktátu hůlko-
vým písmem a následně jejich čtení 
s pomocí obtahování prstem;

 • skládání puzzle se 3–12 dílky;
 • používání obrázků s texty pro globál-
ní čtení;

 • procvičování orientace na ploše 
s využitím mozaiky s velkými kolíčky, 
skládání vzorů do sítě podle před-
lohy;

 • zařazení nácviku prostorové 
orientace s instruktorem POSP (ve 
škole).

Zařazení do školy pro děti s poru-
chami zraku dívce prospělo, zlepšilo se 
poznávání písmen a celkově čtení. V prů-
běhu čtvrtého ročníku neměla v prvních 
dvou hodinách výuky problémy při čtení 
textů v rámečku, v dalších vyučovacích 
hodinách bývala dívka unavená. Největší 
obtíže jí činila výuka cizího jazyka (ang-
ličtina), který před úrazem ještě neznala. 
Crowding obtíže a oslabení krátkodobé 
paměti společně s dalšími centrálními 
poruchami způsobovaly, že běžně pou-
žívané učebnice a pracovní sešity z ang-
ličtiny byly pro Marii nesrozumitelné. Ani 
kompenzace obtíží poslechem výkladu 
s následným zápisem anglického textu 
nebyla při oslabené zrakové kontrole 
a oslabené krátkodobé paměti úspěšná. 
Dívka se výrazně zlepšila v prostorové 
orientaci, při únavě se však kvalita na-
cvičených dovedností orientace výrazně 
měnila. V komplikované, nepřehledné 
situaci, kde bylo mnoho pohybujících se 
osob nebo mnoho předmětů v barevně 
nekontrastní ploše či prostoru, se dívka 
neorientovala. 

Stále dochází až k paradoxním situa-
cím, kdy ve známém prostředí, po ránu 
ve škole dívka pracuje tak, jako by ani 
centrální porucha zraku přítomna neby-
la. Od třetí vyučovací hodiny, při únavě 
a oslabení pozornosti, však klesá kvalita 
kompenzačních dovedností a nastávají 
obtíže při výuce i orientaci.

Stále je tedy potřeba pravidelně 
konzultovat se zrakovým terapeutem 
dívčiny obtíže podle charakteru nároků 
výuky a přizpůsobovat učební materiály 
i samotné podmínky k výuce. V současné 
době je frekvence konzultací se zrakovou 
terapeutkou jednou za půl roku. 

Nezbytná je rehabilitace čtení ve 
smyslu zlepšení čtenářských dovedností: 
pravidelné čtení krátkých sdělení a jejich 
komentování svými slovy. V odpoled-
ních hodinách je potřeba procvičovat 
dovednost zrakové analýzy, syntézy 
i rozlišení. Důležité je zařazování činností 
procvičujících zrakovou paměť (např. 
pexeso, karty). Nezbytným doplňkem po 
celou dobu školní docházky bude výuka 
prostorové orientace a samostatného 
pohybu.

U pana Jiřího i dívky Marie jsou 
rehabilitace obtíží centrálních poruch 

zraku a rehabilitace orientace v prostoru 
dlouhodobou záležitostí. Posilováním lze 
crowding obtíže zmírnit úpravami kon-
trastu, barevnosti a vytvářením materiálů 
ke čtení. Nácvikem zrakové diferenciace 
lze posilovat dovednosti rozlišení. 

Velké výpadky zorného pole lze 
kompenzovat a překonávat nacviče-
nými technikami chůze s bílou holí 
a využíváním kompenzačních smyslů. 
Je však potřeba dlouhodobě akceptovat 
proměnlivý výkon v souvislosti s úrovní 
koncentrace pozornosti a předpokládat, 
že i když dívka čte běžný tisk a současně 
může používat i některé standardní 
učebnice, centrální poruchy zraku nevy-
mizí a výpadky zorného pole bude nutné 
kompenzovat trvale. 

Závěr

Míst, kde působí zrakoví terapeuti, 
je stále málo. Institut postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví v Praze ve 
spolupráci s Asociací zrakových terapeu-
tů o. s. připravují od podzimu 2016 další 
akreditovaný kvalifikační kurz Zrakový 
terapeut. Více informací lze získat na 
www.ipvz.cz nebo přímo u vedoucí ka-
tedry nelékařských povolání Mgr. Pavly 
Povolné, Ph.D., e-mail: povolna@ipvz.cz. 

PhDr. Dagmar Moravcová
předsedkyně Asociace zrakových terapeutů o.s.
moravcova@braillnet.cz

Grafické podklady: archiv autorky

Cvičné texty.
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VELETRHY autor: redakce

Nové technologie a trendy
NA VELETRHU SILMO
Letošní veletrh Silmo v areálu 

Parc des Expositions v Pa-
říži se nesl v pozitivním duchu 
a v průběhu čtyř dní na pařížské 
výstaviště zavítalo 33 771 ná-
vštěvníků, z nichž 56 % tvořili 
odborníci ze zahraničí. V pavilo-
nech a v jednotlivých expozicích 
panoval živý ruch a příjemnou 
atmosféru umocňovalo vrcholící 
babí léto. 

Veletrh se již tradičně stal místem 
k prezentaci inovativních technologic-
kých novinek a nadcházejících módních 
trendů. Letošní ročník ukázal důležitost 
šíření inovací kombinujících odborné 
znalosti výrobců kontaktních čoček a brý-
lových obrub s novými technologiemi. 
Zvýrazněnými tématy byly pomůcky 
pro zrakově postižené, zakázková výroba 
a digitalizace. V rámci projektu Akademie 
Silmo se myslelo i na budoucí generace. 
Odborných konferencí a diskuzí, zaměře-
ných na téma čtení, se zúčastnilo 425 od-
borníků. Grant v hodnotě 10 000 eur, který 
byl poprvé vypsán za nejlepší výzkumný 
projekt v oblasti optiky, získala laboratoř 
neurologie, která je součástí CNRS (fran-
couzské Národní výzkumné centrum) na 
pařížské univerzitě. Laboratoř prezentova-
la projekt, jehož hlavním cílem je studium 
interakcí mezi oční motorikou, rovnová-
hou a držením těla. Ředitelka CNRS Zoï 
Kapoula vyzdvihla fakt, že projekt přinese 
důležité údaje týkající se vergence očí 
a její role v oblasti kontroly postoje těla 
a kognitivních funkcí. Zároveň pronesla, 
že výzkum pomůže osvětlit oblast, která 

ještě není ze strany očních profesionálů 
zcela pochopena. 

Přizpůsobování výroby 
přáním zákazníka

Výroba na zakázku je klíčovým 
odvětvím optiky, a to bez ohledu na 
výsledný produkt, zaznělo na veletrhu. 
Francouzské umělecké uskupení MOF 
předvádělo před zraky návštěvníků 
virtuózní práci při opracovávání roho-
viny a acetátu pomocí počítačového 
CAD softwaru. Na poli zakázkové vý-
roby se objevují noví progresivní hráči 
s nezpochybnitelným přínosem. Firma 
NETLOOKS, která získala cenu Silmo d‘Or 
v kategorii Materiály/zařízení, přivezla 
vlastní softwarový program k výrobě ob-
rub na míru. Obličej nositele je převeden 
pomocí optického systému do digitální 
podoby s více než tisícovkou datových 
bodů a optik posléze může zkoušet růz-

né variace tvarů, barev a vzorů brýlových 
obrub, aniž by bylo potřeba přítomnosti 
zákazníka.

Pomůcky pro slabozraké

V popředí zájmu oboru oční op-
tiky jsou samozřejmě také zařízení 
pro slabozraké, kterým se věnuje řada 
výrobců a jsou předmětem vývoje 
a výzkumu. Důkazem skutečně vysoké 
úrovně produktů je udělení rovnou tří 
cen Silmo d‘Or v kategorii Slabozrakost. 
Firma VISIOLE se specializací na Braillovo 
písmo a výrobu pomůcek pro zrakově 
postižené získala ocenění za hlasem ak-
tivovaný přístroj GoVision, jenž zvětšuje 
obraz televizních přijímačů. GoVision 
je mimořádně ergonomický a snadno 
ovladatelný.

Ocenění převzali i zástupci společ-
nosti Essilor za přístroj OrCam My Eye. 
Jedná se o brýle vybavené miniaturním 
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fotoaparátem a reproduktorem s inte-
grovaným softwarem, který čte zrakově 
postiženým uživatelům text a rovněž 
dokáže rozpoznávat předměty každo-
denní potřeby jako obličeje, objekty, 
bankovky apod. 

Třetí cena patří přenosnému přístroji 
NuEyes od společnosti CECIAA. Automa-
tické inteligentní brýle fungují jako elek-
tronické lupy, čtecí zařízení a zvětšovací 
přístroj televizních obrazovek.

Silmo d‘Or jako ocenění 
kreativity

Pořadatelé veletrhu ovšem hodnotili 
i kreativitu, která je srdcem všech brýlo-
vých obrub a slunečních brýlí. V kategorii 
Technologická inovace brýlových obrub 
získala ocenění Silmo d‘Or obruba 77H 
by Exalto (výrobce Oxibis Group) za 
vysoce funkční a flexibilní závěsy z ke-
ramického materiálu. Ve sportovní kate-
gorii si uznání odnesla firma Demetz za 
Lazer-Run – obruby 3 v 1, které umožňují 
až tři optická řešení – lze do nich vložit 
korekční, zakřivené (prohnuté) a rovné 
brýlové čočky. Vítězství v kategorii Op-
tické obruby si odnesl koncept The Khan 
by Blake Kuwahara, jenž představuje 
dvě samostatné obruby zalaminované 
dohromady, čímž vznikne takzvaná 
obruba v obrubě. Obruby Anti Retro X 
kombinující materiál z 3D tiskárny a kov, 
dostaly ocenění v kategorii Slunečních 
brýlí. Model navozující retro-futuristický 
dojem vystavovala firma Parasite Design. 
V dětské kategorii porota nejlépe ohod-
notila bezpantové obruby Bili by Karavan 
Kids (výrobce KNCO) pro děti od tří do 
osmi let z lehkého acetátu a flexibilní 
chirurgické oceli. Zvláštní cenu poroty 
si odnesly obruby MASK E3 od firmy Ku-
boraum s porcelánovými sedýlky, kom-
binující neopracované brýlové čočky 
zasazené do nápadné obruby z černého 
acetátu. Cena Premiere Classe pak patří 
firmě PRIDE EYEWEAR za obrubu 305 BL.

Módní trendy

Společnost Area98 se pyšní sérií KAOS 
pro mladou generaci s hranatými, kulatý-

mi a oválnými tvary obrub. Tyto kovové 
modely se vyznačují jemným klasickým 
stylem s dávkou elegance a sázejí na 
barevné kontrasty mezi vnitřní a vnější 
stranou obruby. Hra barev vyniká i na 
stranicích, které kombinují acetát s kovem 
a jsou dozdobeny drahými kameny. 

Kolekce Robert Rüdger, rovněž z dílny 
výrobce Area98, věnuje pozornost klasic-
kým brýlovým obrubám v duchu čistých 
linií a tradičních teplých barev. Dřevěné 
obruby RR024 představují extrémní ele-
ganci. Dvoubarevného efektu na přední 
straně očnice i na stranicích je dosaženo 
použitím různých druhů dřeva. 

Belgický výrobce hodinek a sluneč-
ních brýlí KOMONO je znám pro unikátní 
kombinaci módních detailů s kvalitní 
výrobou. Na podzim roku 2016 předsta-
vil kolekci brýlových obrub exkluzivně 
dostupných jen ve vybraných optikách. 
První série, která debutovala na veletrhu 
Silmo, zahrnuje 60 modelů různých stylů 
vyrobených z prvotřídního italského ace-
tátu, nerezové oceli a jejich kombinací.  

Kolekce dámských slunečních brýlí 
Tilt od firmy VINYL FACTORY našla in-
spiraci v hudbě a pop-artu a vyznačuje 
se elegantním designem, svůdnými 
barvami a okouzlujícím půvabem.

Pořadatelé hodnotili letošní veletrh 
velmi kladně a za pravdu jim dávají 
i návštěvnická čísla. Přestože došlo 
k nepatrnému poklesu návštěvnosti 
o 1,3 %, je počet 33 771 stále uspokoji-
vý. Domácích návštěvníků bylo 14 885, 
z ostatních evropských zemí dorazilo 
12 084 hostů, z Asie 2172, z Afriky 1899, 
z USA 1366, ze Středního východu 1090 

návštěvníků a Silmo si nenechalo ujít 
ani 242 Australanů a 33 Novozélanďanů.

Termín jubilejního padesátého roč-
níku je znám již nyní – uskuteční se od 
6. do 9. října 2017.

Z tiskových zpráv zpracovala redakce
Foto: tiskové oddělení veletrhu Silmo Paříž

Brýle Khan oceněné Zlatým Silmem v kate-
gorii Optické obruby.

Cenu Premiere Classe udělila porota firmě 
PRIDE EYEWEAR za obrubu 305 BL.

Rozverné sluneční brýle Tilt z dílny VINYL 
FACTORY.
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 7. 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 
bohužel již jeden z posledních pamět-
níků, 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 ředite-
lem monopolního národního 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 ča-
sopisu. V prvních šesti částech svého 
vzpomínání hovořil o počátcích oboru 
v předválečném období, o začátcích 
optického vzdělávání u nás nebo o po-
jízdných optických autobusech, které 
po republice jezdily v padesátých letech 
minulého století. 

Zmínil některé významné osob-
nosti z oboru i své osobní přátele, 
vyprávěl o obnovení národního pod-
niku Oční optika v roce 1965 nebo 
o historii podniku Okula. Tentokrát si 
přečtete o vzniku Společnosti českých 
očních optiků nebo o prvních výjez-
dech českých optiků na zahraniční 
kongresy. 

Vývoj oboru pod nově 
ustaveným podnikem 
Oční optika

Jaké byly cíle opětovně obnoveného 
národního podniku Oční optika na konci 
šedesátých let? Utvoření (nebo lépe řeče-
no obnovení) tohoto národního podniku 
v roce 1965 v nás opticích vzbudilo obrov-
ské nadšení. Věřili jsme, že se tím odstraní 
nedostatky. Obor v té době totiž doslova 
zaostával, nevyvíjelo se vzdělávání a pře-
devším jsme byli odtrženi od světa. Měli 
jsme rovněž malé platy. Když jsme praco-
vali ještě v lékárnách, byli jsme jako optici 
až ti poslední. Lékárník měl vysokou školu, 
takže vždycky musel mít vyšší plat. My 
jsme měli pouze střední zdravotnickou 
školu zakončenou maturitou. Nejvíc nás 
tehdy ale trápilo, že jsme nemohli aktivně 
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ovlivňovat rozvoj oboru a navázat užší 
spolupráci s ostatními evropskými státy. 
Kopírovali jsme činnost německých 
spolků optiků, které byly naším vzorem. 
Vyvíjeli jsme úzkou spolupráci s NDR, 
s jejich komorou (Kammer der Technik), 
šlo však o nárazovou spolupráci dvou až 
tří optiků, protože tehdy jsme ještě neměli 
samostatnou společnost očních optiků. 

Před rokem 1948 jsme rozlišovali 
základní normy společenského cho-
vání takto – nejdůležitější postavení 
mělo společenstvo majitelů živností, 
pak hromada pomocnická, do níž jsme 
patřili my, ostatní oční optici, kteří jsme 
neprováděli a nevlastnili živnostenskou 
činnost, následovala besídka, což bylo 
setkávání učňů oboru oční optiky. 
Přechodem do lékárenské služby a zná-
rodněním toto rozdělení zaniklo. Někteří 
oční optici se stali členy místních lékař-
ských výborů Československé lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
(komise očních optiků) a příslušeli jsme 
pod Československou oftalmologickou 
společnost. Jejím předsedou byl tehdejší 
olomoucký šéf oftalmologické kliniky 
profesor Václav Vejdovský a členů z řad 
optiků bylo přibližně čtyřicet. Já jako 
předseda komise očních optiků jsem byl 
za optiky členem lékařského oftalmolo-
gického výboru.

V období po pražském jaru (na 
přelomu let 1968/1969) lékaři usoudili, 
že se tříští jejich odborná činnost (do 
Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně, dále 
jen ČLS, patřily i zdravotní sestry) a že 
střední zdravotničtí pracovníci, což jsme 
byli i my, oční optici, by měli z ČLS odejít 
a vytvořit si vlastní společenské organiza-
ce. V našem podniku Oční optika nás bylo 
několik optiků, kteří jsme se o obor a jeho 
budoucnost velmi zajímali – byli to kromě 
mě Milan Fidor z Olomouce, Pepík Braun 
ze Slaného, František Hluchý, Pavel Trégler 
a několik dalších. Dohodli jsme se tedy, že 
utvoříme společnost optiků. 

Vznik Společnosti 
českých očních optiků 
v roce 1969

Na ministerstvu zdravotnictví ještě 
pracoval oční optik Leopold Fárník, bývalý 

ředitel podniku (v roce 1956), a ten nám 
sehnal návrh stanov zdravotních sester, 
které byly též nuceny utvořit vlastní od-
bornou společnost. Použili jsme některé 
části z těchto stanov a s nimi jsem se 
vydal jako předseda komise očních optiků 
a ředitel národního podniku na minister-
stvo vnitra, civilně právní úsek, který sídlil 
v blízkosti Prašné brány v ulici U Obecního 
domu, kde se nacházel odbor zabývající 
se spolkovou činností. 

Obrátil jsem se na příslušného ře-
ditele tohoto odboru, který byl velice 
vstřícný (jeho jméno si již nepamatuji, 
ale nosil brýle, takže jsme se hned za-
čali bavit o brýlích). Chtěli jsme založit 
československou společnost očních 
optiků, protože národní podnik Oční 
optika byl federálním podnikem a patřil 
pod nás i odštěpný závod na Slovensku. 
Ředitel odboru ovšem oponoval, že 
Slováci chtějí být samostatní (v tehdejší 
době existovaly dva státní útvary, Česká 
národní rada a Slovenská národní rada, 
a také dvě ministerstva, české a sloven-
ské; jenom některá ministerstva, např. 
zahraničních věcí nebo obrany, byla 
federální), a řekl mi: „Federální společnost 
vám povolit nemůžu, na to vám razítko 
nedám, ale povolím vám českou a ať si 
pak Slováci udělají svou společnost na 
Slovensku.“ Chtěl jsem, aby mi poradil, co 
mám dělat, jestli máme čekat, až se to se 
Slováky vyjasní, ale on dodal: „Podívejte 

se, je divná doba, vždycky je lepší vrabec 
v hrsti než holub na střeše. Právoplatnou 
společnost vám teď založím do čtrnácti 
dnů, ale jak to dopadne se Slovenskem, 
to nevím.“ 

V květnu 1969 byla tedy založena 
Společnost českých očních optiků se 
sídlem v Praze. Slovenským optikům 
nebyla společnost dlouho povolena, 
byla jim doporučena schůzová odbor-
ná činnost prostřednictvím odborové 
organizace ROH.

Cesty českých optiků do 
zahraničí

Tato skutečnost nám umožnila, 
že jsme mohli vystupovat naprosto 
samostatně jako společenská odborná 
organizace a začali jsme se stýkat se 
společnostmi optiků ze západních 
zemí. Naší první aktivitou bylo navázání 
spolupráce s Evropskou společností pro 
optometrii se sídlem v Bruselu. V teh-
dejší době, tj. v letech 1967 až 1971, se 
dalo velmi snadno cestovat, takže jsme 
neměli problémy jezdit na mezinárodní 
kongresy po celé Evropě. V roce 1966 
se poměrně značně uvolnily předpisy 
týkající se jednání s jinými než sociali-
stickými státy. Například já jako ředitel 
podniku jsem měl už v letech 1966–67 
trvalou služební výjezdní doložku do 

Jednání o pořádání mezinárodního kongresu optometristů v Praze (zleva prezident Evropské 
společnosti pro optometrii Jean Thiriart, Josef Navrátil a ministr zdravotnictví Vladislav 
Vlček, zády Stanislav Dvořák, zde jako tlumočník z francouzštiny). 
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všech zemí světa na dva roky, dříve 
se o doložku na každý výjezd muselo 
žádat. Nejednalo se o nijak masové 
výjezdy, ale takových osm až deset 
optiků se nám na tyto kongresy vždy 
podařilo dostat. 

Aktivně jsme se na těchto akcích 
zapojovali s přednáškami: například 
Milan Fidor z Olomouce přednášel na 
kongresu v Londýně, já v roce 1968 
v Bruselu či o rok později v Madri-
du. Snažili jsme se spolupráci stále 
více rozšiřovat, protože jsme se řídili 
heslem, že v množství je síla, že když 
budeme úzce spolupracovat, podaří se 
sjednotit a pozvednout obor na evrop-
skou nebo i světovou úroveň. Dařilo se 
nám to, i když v pozdější době, po stra-
nických prověrkách kolem roku 1970, 
bylo množství výjezdů omezeno, ale 
i tak jsme mohli na některé kongresy, 
například do Itálie, dál jezdit. 

V letech 1967–68 jsme se v Praze 
připravovali na to, že uspořádáme 
mezinárodní kongres optometristů, 
dokonce jsem už měl – a dodnes mám 
– povolení a souhlasy jak národního 
výboru města Prahy, zahraničního od-
boru, tak z ministerstva vnitra i souhlas 
ministerstva zahraničních věcí s tím, 
že nás při pořádání mezinárodního 
kongresu podpoří. To bylo v šede-
sátém osmém roce na jaře, bohužel 
v srpnu 1968 přišly tanky, změnila se 
situace, vše bylo zamítnuto a kongres 
se neuskutečnil.

Prezidentem Evropské společnosti 
pro optometrii byl Jean Thiriart, belgický 
oční optik, který měl velkou oční optiku 
v Bruselu a ve světě se mu říkalo velký 
bubeník, protože objížděl evropské státy 
a snažil se vytvořit nadstátní organizaci, 
která by zastřešovala obor optometrie 
v celé Evropě. S Thiriartem jsme se sezná-
mili na kongresu optometristů v Bruselu 
a v roce 1969 jsme se setkali na velkém 
mezinárodním kongresu v Madridu 
ve Španělsku. V té době se optici ve 
všech evropských zemích snažili utvořit 
optometristické společnosti. Proto jsme 
Thiriarta pozvali k nám do Českoslo-
venska, abychom se předvedli, že jsme 
uznávaná společnost, a uspořádali jsme 
pro něj setkání s ministrem zdravotnictví 
doktorem Vlčkem. 

Vsuvka – kdo byl Vladislav 
Vlček

Vladislav Vlček byl můj dobrý přítel, 
byl doktorem přírodních věd a měl v naší 
výrobně hospodářské jednotce SPOFA 
na starosti takzvanou odbornou infor-
mační službu – navštěvoval špičkové 
lékaře a kliniky a přednášel o tom, jaké 
nové farmaceutické výrobky (léčiva) se 
v současné době vyrábí a za jakých pod-
mínek se nabízí. Po pražském jaru v roce 
1968 bylo rozhodnuto, že farář Plojhar už 
nadále nebude ministrem zdravotnictví 
a že novým ministrem musí být lidovec 
a hlavně odborník, tedy lékař. V té době 

sice vládla komunistická strana, ale vel-
ké slovo měla i strana lidovecká, která 
tehdy měla asi 3000 aktivních členů, 
a mezi nimi hledali doktora, který by se 
na ministerstvo zdravotnictví hodil. Měli 
sice vytipovaného nějakého doktora 
z Mariánských Lázní, ale tomu už bylo 
přes 70 let a odmítl tuto funkci vzít. Na 
ministerstvu zdravotnictví byl tehdy 
tiskovým tajemníkem lidovec Dušan 
Čulík a ten si vzpomněl, že má dobrého 
známého, doktora Vlčka, který je členem 
lidovecké organizační skupiny v Praze – 
Dejvicích. Nabídl mu tuto funkci minist-
ra, ale Vlček se zdráhal, že by to neuměl, 
že se na to nehodí. Nakonec ho Čulík 
umluvil s tím, že by mu pomáhal, a Vlček 
souhlasil. V této souvislosti si vzpomínám 
na zajímavou perličku. Kteréhosi dne 
ráno na jaře roku 1968 šel doktor Vlček 
ještě jako odborný informátor léčiv na 
setkání lékařů do IKEMu do Krče a přišel 
tam v černých šatech. Na tom setkání 
bylo asi třicet lékařů, primářů, a Vlček 
říkal přednostovi profesoru Špačkovi, se 
kterým jsem se také dobře znal a který 
mi to později vyprávěl: „Pane profesore, 
já se omlouvám, já musím brzo odejít, 
musím být v osm hodin u pana Červin-
ky.“ Profesor Špaček se divil a říkal: „Vy jste 
celej v černým, to je zvláštní, a kdo to je, 
ten Červinka?“ A doktor Vlček mu říká: 
„To je místopředseda vlády.“ A profesor 
Špaček se ptal: „A co tam budete dělat?“ 
A Vlček na to povídá: „Pane profesore, 
vy se budete divit, ale já budu od desíti 
hodin ministrem zdravotnictví.“ 

Doktor Vlček byl ministrem necelý 
rok, od dubna do 31. prosince 1968 
a posléze i prvním ministrem zdravot-
nictví České socialistické republiky od 
ledna 1969 do února 1971. Poté byl 
v době normalizace nucen z funkce 
odejít a novým ministrem se stal docent 
doktor Jaroslav Prokopec. S Vlčkem jsem 
se setkal asi čtvrt roku po jeho nuceném 
odchodu z funkce. On byl vždy velký ka-
tolík, věřící, proto byl v lidovecké straně. 
Říkal mi tenkrát: „Víte, pane řediteli, my 
jsme na tom byli špatně. Mám tři kluky 
a oni mi třeba za den spotřebovali zubní 
pastu. A každý den jedna zubní pasta – 
to mě zatěžovalo, jako doktor farmacie 
jsem neměl velký plat. Ale pánbůh je 
spravedlivý. Za tu dobu, co jsem dělal 

Průkaz člena Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně z roku 1964.
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ministra, jsem poznal skoro celý svět, 
byl jsem zván na různé akce, opravili mi 
vilku a nic mě to nestálo. A ještě jsem si 
za tu dobu ušetřil pět set tisíc.“ 

 

Jak se mi účast na 
kongresu v Madridu 
málem nevyplatila

Na kongresu optometristů v Bruselu 
v roce 1968 jsem byl jmenován čestným 
členem Evropské společnosti pro opto-
metrii a dostal jsem diplom za zásluhy 
o rozvoj optometrie ve východních 
zemích. Zároveň jsem byl pozván na 
mezinárodní kongres do Madridu, kte-
rý se konal v roce 1969 – tedy v době 
okupace, kdy u nás už byly tanky. Když 
jsem při zahájení kongresu vstoupil do 
sálu a uvedli, že jsem z Československa, 
byl jsem přivítán obrovským potleskem. 
Zúčastnil jsem se tam několika jednání 
a zasedání evropské společnosti. Přitom 
nás fotografovali do novin, byl jsem 
rovněž filmován a záběry, na kterých 
jsem byl, proběhly ve španělské tele-
vizi. Články o mě se dostaly i do Čech, 
ale nic se mi kupodivu nestalo – tedy 
v roce 1969. 

Kompromitován jsem těmito ma-
teriály byl až o čtyři roky později. Jak 
k tomu došlo? Už jsem uváděl v před-
chozích částech, že jako optici jsme byli 
součástí výrobně hospodářské jednotky 
SPOFA (Spojené farmaceutické závody). 
Při rozdělování investic na rozvoj oboru 
dostávala přednost farmaceutická vý-
roba, říkávalo se: „Farmacie nosí zlaté 
vejce, vy musíte počkat.“ To se nám op-
tikům nelíbilo a proto jsme se dohodli 
s řediteli podniků opticko-mechanické 
výroby, tedy národního podniku Okula, 
Dioptra a Ergon, že bychom utvořili 
samostatnou jednotku. V té době jsem 
měl dobré vztahy s průmyslovým ta-
jemníkem ÚV KSČ Františkem Pencem, 
kterému jsem líčil naše potíže, jak se 
těžko prosazujeme při nedostatku 
mzdových prostředků proti farmaceu-
tické výrobě, lékárníkům a podobně. 
Slíbil mi, že by se tato záležitost dala 
řešit, kdybychom se dohodli s podniky 
a podali hromadně stížnost na ústřední 
výbor KSČ. Ředitelé některých podniků 

souhlasili, ale ředitel Okuly Nýrsko, 
která vyráběla brýlové obruby, nebyl 
ochoten s námi do toho jít. Ba naopak 
se s dalšími kolegy vydali na průmyslový 
odbor ÚV KSČ s tím, že Navrátil chce 
rozbít dobře fungující výrobu brýlových 
obrub a podobně. Generální ředitel 
SPOFY doktor Demuth stál tenkrát 
hodně proti mě, řediteli Okuly zvedl 
i základní plat (generální ředitelé vý-
robně hospodářských jednotek SPOFY 
totiž měli základní plat podle počtu 
zaměstnanců, proto si nemohli dovolit 
odchod zaměstnanců, protože by se 
dostali do nižší kategorie a generální 
ředitel SPOFY s nimi, byl by mu snížen 
plat nebo zakázán jakýkoliv další plato-
vý postup). Aby tomu doktor Demuth 
zabránil, obrátil se na stranickou orga-
nizaci podniku Oční optika s tím, že mě 
chce jako ředitele odvolat, že neplním 
úlohy Spojených farmaceutických zá-
vodů a že rozdmýchávám neklid. Naše 
stranická organizace – Zdeněk Trnka, 
František Hluchý a Pepík Brožek, mí 
přátelé optici, řekli, že s tím nesouhlasí, 
a postavili se za mě. Přesto se doktor 
Demuth obrátil na obvodní výbor KSČ, 
že chce odvolat ředitele podniku Oční 
optika Navrátila a přinesl fotografie 
z toho zasedání při kongresu v Madri-
du, zprávy a fotografie z časopisů jako 
důkaz, že jsem tam byl přijat ministrem 
a byl jsem v madridské televizi a použil 
to po stranických prověrkách proti mě, 

aby dokázal, že jsem nepolitický člověk 
a měl bych být odvolán. 

Odehrálo se to v roce 1972. Prů-
myslovým tajemníkem na okresním 
výboru byl tenkrát Josef Pešina, takzva-
ný dělnický kádr, kterého jsem dobře 
znal, dělával jsem mu brýle... Ten se mě 
zastal a řekl Demuthovi: „A od kterého 
roku to víte? Od roku 1969? A není to 
svinstvo, že jste si ty fotografie schová-
vali čtyři roky a vytáhli je až teď, když 
se vám to hodí, když je vám Navrátil 
nepříjemnej a chcete se ho zbavit?“ 
A řekl, že s mým odvoláním nesouhla-
sí. Takže jsem – i díky těmto dobrým 
známostem – dál zůstal ředitelem 
národního podniku Oční optika. 

Uzákonění oboru 
optometrie

Při utvoření nového národního 
podniku Oční optika 1. července 1965 
jsme si stanovili jako cíl pozvednout 
obor oční optiky na světovou úroveň, 
čímž jsme mysleli od Prahy na západ. 
Byl  před námi jeden nesplacený 
dluh – chtěli jsme dosáhnout toho, 
aby oční optici mohli provádět zra-
kové zkoušky, refrakci (tehdy se říkalo 
refrakcionisté, později optometristé). 
Proto jsme se pokusili prosadit uzáko-
nění oboru optometrie jako pracovní 
náplně očního optika. Generace teh-

Prof. MUDr. Otto Riebel (vlevo), přednosta oční kliniky FN u sv. Anny v Brně, byl prvním 
učitelem optometristů na „doškolováku“ v Brně.
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dejších optiků se snažila jakýmkoliv 
způsobem získat vzdělání a znalosti 
o provádění refrakčních zrakových 
zkoušek, aniž by byli očními lékaři. 
Řada z nás se snažila samostatně 
vzdělávat, ať už při spolupráci s oč-
ními lékaři, kteří nám byli nakloněni, 
nebo studováním odborných knih, 
jako bylo Oční lékařství profesora 
Kurze nebo profesora Jirmana. 

Od šedesátých let byla pak pro 
střední zdravotnické pracovníky zřízena 
katedra doškolování v Brně (Středisko 
pro další vzdělávání středních zdravot-
nických pracovníků, dnešní Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů, již bylo zmí-
něno v čísle 1/2016, pozn. redakce). 
Na doškolováku jsme původně byli 
součástí katedry lékáren (ještě v době, 
kdy jsme patřili pod lékárenské služby), 
kterou vedl magistr Jiří Vlach, a za oční 
optiku byl jako pomocník delegován 
Milan Fidor, vynikající olomoucký op-
tik. V tomto ústavu jsme doškolovali 
tzv. vzdělávání specialistů; v tehdejší 
době bylo uzákoněno, že každý střední 
zdravotnický pracovník musí po určité 
době projít doškolováním. My jsme 
proškolovali pracovníky, kteří zhoto-
vovali speciální brýle pro slabozraké 
a šilhavé pacienty. Od roku 1972 se nám 
k tomu podařilo vsunout i studium op-
tometrie. Odtrhli jsme se od lékárníků, 
s nimiž jsme neměli nic společného, 
a založili samostatnou katedru oční 
optiky (v roce 1968). Jedním z jejích 
hlavních úkolů bylo další vzdělávání 
středních zdravotnických pracovníků 
v oboru optometrie. Jednalo se o tří-
semestrové vzdělávání dálkového typu. 
V tehdejší době bylo Československo 
sice společným státem, ale prováděly se 
federalizace a na Slovensku existovalo 
samostatné ministerstvo zdravotnictví. 
Proto tam byl také zřízen doškolovací 
ústav, takže jednotlivá studia střídavě 
probíhala v Praze a v Bratislavě. 

Na katedře přednášeli především 
oční lékaři, většinou univerzitní pro-
fesoři, v Brně například profesor Otto 
Riebel, přednosta oční kliniky FN u sv. 
Anny, docent Milan Anton a mnozí 
další. Již v roce 1969 se nám podařilo 
dohodnout s výborem oftalmologické 

sekce Československé lékařské společ-
nosti J. E. Purkyně, která na své schůzi 
3. října 1968 a opětovně 17. února 1969 
projednala návrh ředitele podniku Oční 
optika o pracovní náplni očního optika-
-refrakcionisty (optometristy). K návrhu 
nebylo závažných připomínek a tím 
pádem bylo očními lékaři odsouhlase-
no, že se u nás může vytvořit kategorie 
očních optiků-optometristů, jako tomu 
bylo v západních zemích. Tento návrh 
tehdy signoval předseda oftalmolo-
gické sekce Československé lékařské 
společnosti J. E. Purkyně profesor MUDr. 
Václav Vejdovský, DrSc., bývalý před-
nosta oční kliniky Univerzity Palackého 
v Olomouci. Tento souhlas nám otevřel 
dveře k další spolupráci a také k jejímu 
uzákonění. 

Ministerstvo zdravotnictví v čele 
s ředitelem chirurgických oborů MUDr. 
Milanem Melicharem, CSc., vytvořilo 
poradní sbor hlavního oftalmologa. 
Někteří oční lékaři, členové poradního 
sboru, vystoupili s negativním stano-
viskem, ale byli i tací, kteří dali najevo 
kladný postoj. Závěr poradního sboru 
byl takový, že ministerstvo bere návrh 
na vědomí a ministr zdravotnictví dok-
tor Jaroslav Prokopec rozhodl o tom, že 
vznikne nová kategorizace středních 
zdravotnických pracovníků – oční op-
tik-optometrista. Do kategorizace pra-
covníků byla tato kategorie zavedena 
vyhláškou č. 72 ve Sbírce zákonů, částka 
21, ze dne 23. srpna 1971, kde je již 
v § 40 jako specializace středního zdra-
votnického pracovníka v úseku oční 
optiky uvedena optometrie, a později 
další vyhláškou č. 77, opět uveřejněnou 
ve Sbírce zákonů, částka 22, ze dne 
30. srpna 1971 jako rozhodnutí ministra 
zdravotnictví. 

Jedna věc je vyhláška, něco jiného 
pak skutečnost. Byla před námi těžká, 
ale zato radostná úloha vybudovat obor 
a přivést jej na vynikající úroveň.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila
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Mezinárodní veletrh oční 
optiky, optometrie a oftal-

mologie OPTA se sice bude 
konat až 10.–12. března příš-
tího roku, ale již nyní je jasné, 
že se mají návštěvníci opět na 
co těšit. 

„Do konce uzávěrky spojené s ce-
novým zvýhodněním se přihlásilo na 
šedesát společností, které si vybraly 
tuto akci jako tu správnou platformu 
k prezentaci novinek pro sezonu 2017,“ 
potvrdila ředitelka akce Gabriela Císa-
řová. Díky přesunu do většího a mo-
dernějšího pavilonu V se však nemusí 
obávat ani firmy, které se zatím nestihly 
přihlásit. Stále je to možné, a to dokon-
ce za stejných cenových podmínek jako 
v letošním roce. 

Hlavním tématem 23. ročníku 
veletrhu budou sluneční brýle, což 
se odrazí také v odborném programu 
a soutěži TOP OPTA. Součástí veletr-
hu bude také odborný doprovodný 
program a oblíbená soutěž o nejlepší 
aranžmá Design & Trend. „Do pro-
gramu bychom rádi zařadili rovněž 
přednášku o trendech pro rok 2017,“ 
dodala Císařová. “

Jiří Erlebach
manažer PR a reklamy a.s. Veletrhy Brno

NA OPTU 2017
je přihlášeno již šedesát firem

VELETRHY   autor: Jiří Erlebach

Seznam společností přihlášených na OPTU 2017 k 31. říjnu 2016

AGLAJA s.r.o.
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) 
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.
DANAE CZ s.r.o.
DEVELOPTIC s.r.o.
Dioptra, a.s. Turnov
Dušan Osúch - DUOS
EIKON, spol. s r.o.
ELSA Trading s. r. o.
ESSILOR - OPTIKA, spol. s r.o.
FEBA spol. s r.o.
Finest Trade s.r.o.
Freshlabels s.r.o.
GAUDO-DETAIL s.r.o.
HOYA Lens CZ a.s.
Ing. Jiří Chyba - SILLUSTANI
Ing. Robert Kebl - K + L TRADING
INTEROPTIC spol. s r.o.
Ján Šurina TVS
Jaromír Merta - STYL OPTIK
Johnson & Johnson, s.r.o.
Luxottica Central Europe Kft.

MARE spol. s r.o.
Metzler International s.r.o.
Mr. Gain s.r.o.
New Line Optics, s.r.o.
Omega Optix, s.r.o.
Opti - project s.r.o.
Optika Čivice s.r.o.
Optika Žácka, s. r. o.
OPTILAND, s.r.o.
OPTIMISSIMO s.r.o.
Pavlína Zsigmondová - MGZ OPTIK
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
PILLION s.r.o.
POL OPTIC, spol. s r. o.
PRONAP Czech Republic s.r.o.
REGINA IMPORT, s.r.o.
Rodenstock ČR s.r.o.
rodomark s.r.o.
Safilo S.P.A., organizační složka
SAGITTA Ltd., spol. s r.o.
SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.
SNOW-HOW ČR s.r.o.
SOVER, spol. s r.o.
Společenstvo českých optiků a op-
tometristů
Sportica s.r.o.
UNIOPTIK spol. s r.o.
VISION OPTIK, s.r.o.
WEKOS - optik, s.r.o.
Zuzana Jelínková - ZuZa optik
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Vzdělání očního optika lze 
u  nás získat studiem na 

středních a vyšších odborných 
zdravotnických školách formou 
tříletého nebo čtyřletého studia. 
Obory optometrie a ortoptika lze 
vystudovat na vysokých školách 
ve formě bakalářského a navazu-
jícího magisterského studia. Pro 
zájemce o tyto obory přinášíme 
na následující dvoustraně základ-
ní informace o studiu ve školním 
a akademickém roce 2017/2018.

Vzdělávání optometrie 
na univerzitách

Masarykova univerzita, 
Lékařská fakulta

Univerzitní kampus, Studijní oddělení, 
pavilon A17, Kamenice 5, 625 00 Brno
tel.: 54949 1305, 5342, 5346, 5415, 6767
e-mail: studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz

Typ studia:
•  Bakalářské prezenční studium speciali-

zace ve zdravotnictví, studijní obor op-
tika a optometrie, doba studia 3 roky.

•  Bakalářské prezenční studium speci-
alizace ve zdravotnictví, studijní obor 
ortoptika, doba studia 3 roky.

•  Navazující magisterské prezenční studi-
um pro absolventy bakalářského studia 
specializace ve zdravotnictví, studijní 
obor optometrie, doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
–  pro bakalářské studium od 1. 11. 2016 

do 28. 2. 2017,

–  pro navazující magisterské studium od 
1. 2. do 30. 4. 2017.

Přihlášky se podávají elektronicky na 
adrese http://is.muni.cz/prihlaska/, ad-
ministrativní poplatek 400 Kč/přihláška.

Podmínky pro přijetí do bakalářského 
oboru:
–  středoškolské studium ukončené státní 

maturitní zkouškou v červnu 2017 
(nejpozději do 15. 9. 2017),

–  úspěšné vykonání přijímací zkoušky 
na fakultě (písemný test z fyziky a bio-
logie).

Podmínky pro přijetí do navazujícího 
magisterského oboru:
–  uk ončené bak a lářsk é  s tudium 

oboru optometrie anebo optika 
a optometrie ukončené státní zá-
věrečnou zkouškou do 22. 6. 2017 
(nejpozději do zápisu ke studiu, tj. 
do 12. 7. 2017),

–  úspěšné vykonání přijímací zkoušky 
na fakultě (test z úrovně vědomostí 
z bakalářského studia).

Termíny přijímací zkoušky: 22. 6. 2017 
pro bakalářské i navazující magisterské 
studium.

Den otevřených dveří:  14. 1. 2017 v 9.00 
a 11.00 hodin, 18. 1. 2017 v 15.00 hodin.

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
v Olomouci

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 253

e-mail: pluhacek@prfnw.upol.cz
www.optometry.cz, www.upol.cz

Typ studia:
•  Prezenční bakalářské studium optome-

trie, doba studia 3 roky.
•  Prezenční navazující magisterské stu-

dium optometrie, doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
do 28. 2. 2017 formou elektronické při-
hlášky; více na www.prf.upol.cz.

Přijímací řízení:  přijímací zkoušky se bu-
dou konat v první polovině června 2017
–  bakalářské studium: písemný test 

z fyziky a biologie,
–  magisterské studium: písemný test 

a přijímací pohovor s ověřením prak-
tických odborných profesních doved-
ností, vše v rozsahu bakalářské zkoušky 
oboru optometrie na UP.

Den otevřených dveří: 
25. 11. 2016 a 21. 1. 2017 od 9.00 do 14.00 
hodin v budově Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci.

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta biomedicínského 
inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: 224 358 497
e-mail: marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz
www.fbmi.cvut.cz

Typ studia:
•  Prezenční bakalářské studium optika 

a optometrie, doba studia 3 roky.

ZE ŽIVOTA ŠKOL   autor: redakce

VZDĚLÁVÁNÍ 
očních optiků a optometristů
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Termín pro zaslání přihlášek ke studiu: 
do 31. 3. 2017. Přihlášky se podávají 
elektronicky prostřednictvím http://
prihlaska.cvut.cz, administrativní popla-
tek činí 600 Kč.

Podmínky pro přijetí do bakalářského 
oboru:
dosažení úplného středního nebo úpl-
ného středního odborného vzdělání. 

Přijímací řízení: 19.–23. 6. 2017 
Přijímací zkouška z tematických okruhů 
biologie (15 otázek) a fyzika (15 otázek) 
má formu jednoho společného testu 
s volenou odpovědí.

Den otevřených dveří: 25. 11. 2016
a 17. 2. 2017 od 11.00 do 15.00 hodin.

Vzdělávání na středních 
a vyšších odborných 
školách

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Brno, Merhautova, 
příspěvková organizace

Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263
e-mail: skola@szsmerh.cz
www.szsmerh.cz

Typ studia: 
•  Diplomovaný oční optik – denní 

forma (DOP) – tříleté studium poma-
turitní, ukončené absolutoriem. 

•  Oční optik (OCO) – čtyřleté denní 
studium ukončené maturitní zkouškou.

Termín podání přihlášek:
–  obor DOP – do 31. 5. 2017, přijímáme 

30 studentů;
–  obor OCO – do 1. 3. 2017, přijímáme 

30 žáků.

Termíny přijímacích zkoušek: 
–  obor DOP – 26. a 27. 6. 2017 (1. kolo), 

2. kolo bude v srpnu 2017;
–  obor OCO – 12. 4. a 19. 4. 2017

Požadavky na přijímací zkoušky:
–  obor DOP – test z cizího jazyka (ang-

lický nebo německý); dále se hodnotí 

průměrný prospěch ze 2. pololetí 
3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ;

–  obor OCO – jednotný test z českého 
jazyka a matematiky, dále se hodnotí 
průměrný prospěch ze 2. pololetí 
8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Den otevřených dveří: 29. 11. 2016 a 9. 2. 
2017, vždy od 11.00 do 17.00 hodin.

Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 221 771 111
voszaszs@szspraha1.cz 
www.szspraha1.cz
Vedoucí oboru: Mgr. Václav Mareš; 
mares@szspraha1.cz

Typ studia:
•  Oční optik (OČO) – čtyřleté denní vzdělání 
po ZŠ zakončené státní maturitní zkouškou.

•  Diplomovaný oční optik (DOO) – tříleté 
kombinované vyšší odborné vzdělání 
po maturitě zakončené absolutoriem. 

Termín podání přihlášek:
– obor OČO – do 15. 3. 2017,
– obor DOO – do 31. 5. 2017 (1. kolo).

Kritéria přijímacího řízení: 
Obor OČO – přijímací zkoušky se budou 
konat dle příslušné legislativy MŠMT ČR. 
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejně-
na na webových stránkách a úřední desce 
školy nejpozději do konce ledna 2017.
Obor DOO – přijímací zkoušky se konat 
nebudou. Kritéria přijímacího řízení bu-
dou uveřejněna na webových stránkách 
a na úřední desce školy nejpozději do 
konce března 2017.

Dny otevřených dveří a Dny otevřeného 
vyučování pro střední školu (OČO):
30. 11. 2016;  9. 1. a 7. 2. 2017, vždy od 
16.00 do 18.00 hodin. 
Prezentace oboru proběhne také na 
akci Schola Pragensis ve dnech 24.–26. 
11. 2016 v Kongresovém centru v Pra-
ze, 9.00–18.00 hodin (čtvrtek, pátek), 
9.00–14.00 hodin (sobota). 

Den otevřených dveří pro vyšší školu (DOO): 
11. 4. 2017 od 16.00 hodin.

Individuální termín návštěvy mimo dny 
otevřených dveří je možné domluvit na 
e-mailu mares@szspraha1.cz.

Vyšší odborná škola 
zdravotnická, managementu 
a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň
tel.: 377 534 450
e-mail: info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz 

Typ studia:
• Diplomovaný oční optik – tříleté vyšší 
odborné studium absolventů středních 
škol ukončené absolutoriem. Denní 
a kombinovaná forma studia.

Termín podání přihlášek: 31. 5. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 27. 6. 2017 
a 24. 8. 2017
Roční školné: 19 000 Kč; je splatné ve 
dvou splátkách.
Den otevřených dveří: 19. 1. 2017 od 
11.00 do 17.00 hodin, 25. 3. 2017 od 9.00 
do 15.00 hodin.

Vyšší odborná škola – 
Diplomovaný oční technik, s.r.o.

17. listopadu 278, 530 02 Pardubice
tel.: 466 261 082, 603 588 331 
e-mail: vos-pce@inekooptik.cz
vos.inekooptik.cz

Typ studia:
•  Diplomovaný oční optik – tříleté stu-

dium v oboru 39-43-N/02 zakončené 
absolutoriem.

Podmínky pro přijetí:
–  ukončené SŠ vzdělání s maturitou (dolo-

žit ověřenou kopií maturitního vysvěd-
čení, popř. předloženým originálem);

– doložený strukturovaný životopis;
–  vyhovující zdravotní stav (doložený 

potvrzením od lékaře na přihlášce);
–  řádně podaná podepsaná přihláška 

ke studiu. 

Termín podání přihlášek: 31. 5. 2017
Termín přijímacího řízení: červen 2017, bude 
upřesněn na webových stránkách školy.
Školné: 26 000 Kč
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NEVHODNÁ PÉČE 
O KONTAKTNÍ 
ČOČKY
Důkladné vysvětlení zásad 

správné péče o  kontaktní 
čočky je jednou z důležitých čás-
tí rozhovoru mezi budoucím no-
sitelem čoček a optometristou. 
Avšak i po důkladném vysvětlení 
pravidel péče se mnohdy se-
tkáváme s chybnými postupy 
při péči nebo nevhodným zachá-
zením s kontaktními čočkami 
a pouzdrem.

Chyby při manipulaci 
s kontaktními čočkami 

Nejznámějším nedostatkem při ma-
nipulaci s kontaktními čočkami je 
opominutí umytí či osušení rukou. 
Studie prokázaly, že umytí rukou pod 

tekoucí vodou sníží počet bakterií o 77 % 
a v kombinaci s mýdlem až o 92 %. Ani 
osušení rukou bychom neměli podceňo-
vat, neboť voda není sterilní, nacházejí 
se v ní patogenní mikroorganizmy, které 
se ukrývají ve vodovodním potrubí pod 
vrstvou biofilmu. Na obr. 1 a 2 můžeme 
vidět rozdíl mezi běžně a důkladně umy-
týma rukama. Po běžném umytí rukou 
jsou zřejmá fluoreskující místa, kde nedo-
šlo k dostatečnému odstranění nečistot 
(obr. 1). Po důkladném umytí rukou, při 
němž jsme si dali pozor na nejčastěji 
opomíjená místa jako například zápěstí, 
palce, meziprstí, nehtová lůžka, konečky 
prstů a klouby na hřbetu ruky je patrné 
výrazné zlepšení (obr. 2). 

Hlavním tématem, které se probírá 
nejčastěji, je vhodné místo pro aplikaci 
kontaktních čoček. Mnoho nositelů si 

aplikuje kontaktní čočky v koupelně 
nad umyvadlem, neboť v blízkosti bývá 
zrcadlo. Z průzkumů však vyplynulo, že 
právě umyvadlo je jedním z nejvíce kon-
taminovaných míst. Vzhledem k vlhkosti, 
teplu a nečistotám, které na něm ulpí 
při umývání rukou, se umyvadlo stává 
perfektním místem pro rozmnožování 
mikroorganizmů. Ideálními místy pro 
aplikaci rozhodně nejsou ani veřejná 
místa nebo volná příroda. V případech, 
kdy není nositel schopen zajistit vhod-
né prostředí pro aplikaci, doporučíme 
klientovi brýle nebo kontaktní čočky 
s možností prodlouženého nošení.

Nositelé často volí kontaktní čočky 
kvůli sportování, při kterém jim brýle 
překážejí nebo jim brání v dosažení 
lepšího výsledku. Existují však sporty, při 
nichž není aplikace kontaktních čoček 
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vhodná. Takovými sporty jsou například 
plavání a lyžování. Při plavání lze tvrdé 
kontaktní čočky snadno ztratit. Měkké 
kontaktní čočky mohou měnit barvu 
při kontaktu s chlorem, který se usazuje 
na čočkách a může dále dráždit tkáně 
oka. Plavání ve slané vodě ovlivňuje 
tonicitu slzného filmu, z čehož plyne 
oslabení imunitního systému oka. Nej-
závažnější a také nejznámější je riziko 
kontaminace patogenními organizmy. 
Jak již bylo zmíněno výše, voda není 
sterilní, a to ani po dezinfekci chlorem, 
tudíž ke kontaminaci může dojít. Při 
poškození slzného filmu a podráž-
dění oka chlorem se v něm vytvářejí 
místa, kde se mikroorganizmy snadno 
zachytí. Nejlepším řešením je nošení 

dioptrických plaveckých brýlí nebo 
použití jednodenních čoček krytých 
plaveckými brýlemi. Použité kontaktní 
čočky po plavání ihned vyhodíme. 

Při lyžování dochází k dehydrataci 
kontaktních čoček i oka vlivem větru 
a chladu. Je vhodné použít kontaktní 
čočky s UV filtrem a ve vyšších nadmoř-
ských výškách i s vysokou hodnotou 
Dk vzhledem ke sníženému obsahu 
kyslíku v atmosféře.

Dalšími chybami může být napří-
klad nasazování kontaktních čoček, 
které spadly na zem, používání čoček 
během nemoci, vzájemné půjčování 
čoček, použití expirovaných čoček 
a kontaminace kontaktních čoček 
kosmetickými přípravky. 

Chyby při čištění 
kontaktních čoček 
a pouzdra

Pravidelné čištění kontaktních čoček 
snižuje počet mikroorganizmů. Napří-
klad oplachování kontaktních čoček po 
dobu deseti sekund sníží počet kolonií 
mikroorganizmů z jednoho milionu 
na tři tisíce. Mnutím kontaktní čočky 
prstem na dlani po dobu deseti sekund 
klesne počet kolonií na tři sta. Přidání 
mnutí k běžnému čištění se tak ukazuje 
jako účinnější dezinfekce, samozřejmě 
v případě správně umytých rukou. 
Mechanické čištění, tzv. mnutí, slouží 
také k odstranění lipidů, proteinů, neroz-
pustných částic, anorganických usazenin 
a hydrofobních olejových usazenin z po-
vrchu kontaktní čočky. Očištěná čočka 
se lépe chemicky dezinfikuje roztokem 
v pouzdře.

Často bývá opomíjena dezinfekce 
pouzdra. Mikroorganizmy se zde větši-
nou chrání vrstvou biofilmu a mohou tak 
přežít proces dezinfekce. Proto je důleži-
té dbát na opláchnutí a vysušení pouz-
dra po každém nasazení kontaktních 
čoček. Studie zabývající se kontaminací 
pouzder ukázala, že 77 % zkoumaných 
pouzder bylo kontaminováno bakteri-
emi a 4 % amébami. Spekuluje se také 
o tom, že při dlouhodobém používání 
jednoho roztoku se mohou bakterie stát 
rezistentními vůči jeho účinné složce.

V roce 2000 stanovila norma ISO 
11978, že v každém přípravku určeném 
pro péči o kontaktní čočky musí být 
upozornění, že voda z vodovodní sítě 
nesmí být použita k oplachování kon-
taktních čoček ani pouzdra. Vodovodní 
sítě totiž nemohou zajistit sterilitu vody. 
Voda obsahuje chlor, vápník, jemné 
kovové částečky uvolňující se z potrubí 
a přináší i riziko kontaminace prvokem 
akantamébou (Acanthamoeba), která 
může zapříčinit snížení kvality zraku až 
slepotu. Je důležité také upozornit na to, 
že zmíněné snížení kvality zraku je často 
špatně korigovatelné.

Uvádí se i případy, kdy nositel používal 
k zvlhčení kontaktních čoček sliny. Ústa 
mají ideální prostředí pro téměř 600 druhů 
organizmů zahrnujících bakterie, houby, 
prvoky a viry. Sliny obsahují zhruba 109 

obr. 1  Běžně umyté ruce (foceno v The Vision Care Institute of Johnson & Johnson 
v Praze).

obr. 2  Důkladně umyté ruce (foceno v The Vision Care Institute of Johnson & Johnson 
v Praze).
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bakterií na jeden mililitr, obsahují však také 
látky regulující mikrobiální flóru (například 
lysozym). Pokud není porušena imunita 
oka, je možnost infekce prostřednictvím 
kontaminace slinami malá, přesto se sliny 
k čištění kontaktních čoček nedoporučují.

Výrobci kontaktních čoček testují 
kompatibilitu roztoků s očními tkáněmi 
a nejpoužívanějšími materiály kontaktních 
čoček, přesto kompatibilita není vždy jasná. 
Proto je důležité číst příbalové letáky, kde by 
informace o kompatibilitě roztoků měly být 
uvedeny. Nositel by měl tyto letáky důklad-
ně číst a řídit se jejich doporučeními a ne-
měl by používat roztok po expirační lhůtě.

Chyby při ukládání 
kontaktních čoček

Někteří nositelé nechávají po nasa-
zení kontaktních čoček roztok v pouzdře, 
místo aby jej vylili a pouzdro vyčistili 
a usušili. Večer pouze doplní již použitý 
roztok čerstvým. Takový přístup však 
snižuje efektivitu roztoku při odstraňování 
usazenin a mikroorganizmů. Dezinfekční 
roztok po použití ztratí svůj dezinfekční 
účinek a obsahuje nečistoty z dříve ulo-
žené čočky, které ji mohou znovu konta-
minovat. S tím souvisí i výměna pouzdra. 
Maximální doba pro použití pouzdra 
jsou tři měsíce, avšak většina odborníků 
doporučuje měnit pouzdro vždy s novým 
roztokem. Hladký povrch pouzdra se 
může používáním poškrábat a v rýhách 
se mohou uchytit mikroorganizmy, které 
běžným čištěním neodstraníme.

Účinná doba roztoků bývá různá 
a určuje minimální čas procesu dezinfek-
ce. Zkrácením této doby nositel riskuje 
nedostatečnou dezinfekci nebo i vážné 
poškození tkání oka (u peroxidových 
roztoků). Minimální doba uskladnění 
a postup použití roztoku jsou uvedeny 
v příbalovém letáku.

Kontaktní čočka je náchylná k dehyd-
rataci. Je tedy nutné ukládat ji do pouzdra 
k tomu určenému. Pokud je pouzdro správ-
ně a těsně uzavřeno, zabráníme odpařování 
roztoku a zároveň vstupu nečistot. Nestačí 
však pouzdro pouze uzavřít, je potřeba 
doplnit roztok tak, aby byla čočka zcela po-
nořena. Kontaktní čočka vystavená vzduchu 
vysychá, což způsobí její tuhnutí a změnu 

tvaru (obr. 3). K změnám na čočce, která je 
mimo roztok, dochází již po jedné minutě. 

Závěr

Správnou péčí o kontaktní čočky 
předchází nositel možnému znehodno-
cení čočky a zdravotním komplikacím. 
V současné době, kdy se dají kontaktní 
čočky koupit na internetu, stoupá počet 
nositelů, kteří mají o správné péči málo 
informací, neboť příbalové letáky nezmi-
ňují všechny možné situace, do kterých 
se nositel může dostat. Chyby, kterých 
se nositel kontaktních čoček dopouští, 
lze odstranit pouze při opakovaném 
rozhovoru s odborníkem.

Bc. Anna Čechová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, katedra optiky
ancacechova@seznam.cz
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Kontaktní čočky pro život 
V DIGITÁLNÍM 
SVĚTĚ
Dnešní život obnáší neustálé 

střídání aktivit a přecházení 
pohledu očí mezi světem na mo-
nitorech a mimo ně. Používání 
hned několika digitálních zařízení 
v průběhu prakticky celého dne 
se stalo normou. Je spojeno 
s naší prací, sociálním životem, 
spotřebou i komunikací. Speciál-
ně to platí pro generaci nového 
milénia, označovanou jako Ge-
nerace X, tedy populaci ve věku 
přibližně 18 až 35 let.

S rozšiřujícím se využíváním digitál-
ních zařízení se zvyšuje také jejich vliv 
na zrak klientů, který jsme si nově zvykli 
označovat jako digitální zrakovou únavu. 
Většina příznaků se začíná projevovat již 
po pouhých dvou hodinách používání 
digitálních zařízení. Přitom podle po-
sledních statistických zjištění tráví nad 

monitory a displeji více než dvě hodiny 
denně přes 90 % všech Evropanů. Téměř 
60 % dospělých pak používá digitální 
zařízení pět a více hodin denně. Až 84 % 
z nás používá smartphone nebo tablet 
jako druhé zařízení při sledování televi-
ze. Většina očních specialistů se denně 
setkává se stavem, kdy si jejich klienti 
stěžují na příznaky digitální zrakové únavy 
a hledají odpovídající řešení.

Digitální věk

Používání digitálních zařízení a přede-
vším jejich vlivu na náš zdravotní stav se vě-
nuje stále více publikací. Jejich počet rok od 
roku přibývá a jasně poukazuje na rostoucí 
výskyt případů a zvyšující se zájem veřejnos-
ti. Stále častěji se zmiňuje digitální zraková 
únava jako zřejmý důsledek dlouhodobého 
sledování monitorů digitálních zařízení 
a jejich neustálého střídání v průběhu dne.

Studie provedená na univerzitě v In-
dianě ve Spojených státech amerických 
uvádí, že více než 75 % uživatelů digitálních 
zařízení ve věku 18 až 39 let uvádí pocity 
zvýšené únavy a suchých očí minimálně 
jednou týdně a 35 % dokonce každý den. 
Právě v této skupině klientů byl výskyt 
těchto symptomů nejčastější a alespoň 
občasnou zkušenost s nimi udávalo 88 % 
respondentů. Spojitost mezi zvýšeným 
používáním digitálních zařízení a vysokou 
mírou rizika vzniku a rozvoje digitální zra-
kové únavy je tedy jasná.

Příznaky digitální zrakové 
únavy 

Sedm z deseti dospělých uvádí, že 
při používání digitálních zařízení pociťují 
alespoň některý z příznaků spojených 
s digitální zrakovou únavou. Pokud je 
mají popsat, hovoří nejčastěji o únavě, 
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suchých a bolestivých očích nebo pocitu 
napětí. Mezi symptomy digitální zrakové 
únavy dále patří červené oči, obtíže se 
zaostřením, rozmazané nebo dvojité 
vidění, vyšší citlivost na světlo, zvýšená 
produkce slz, bolesti hlavy. Podle statis-
tických údajů však devět z deseti klientů 
očních specialistů o těchto potížích přímo 
nemluví a nespojuje si je s používáním 
digitálních zařízení. Proto je důležité, aby 
se oční specialisté na práci s počítačem 
a používání dalších digitálních zařízení 
v průběhu dne konkrétně dotazovali 
a následně cíleně zjišťovali výskyt přízna-
ků spojených právě s digitální zrakovou 
únavou, kterou je možné považovat za 
samostatnou diagnózu klienta.

Nové řešení se jmenuje 
Biofinity Energys

Zvýšená zátěž spojená s akomoda-
cí, méně časté mrkání a časté změny 
ohniskové vzdálenosti. Ke korekci zraku 
u klientů s těmito obtížemi mohou oční 
specialisté nově použít kontaktní čočky 
Biofinity Energys™, unikátní novinku 
společnosti CooperVision. Jsou to jediné 
kontaktní čočky na světě, které využívají 
technologii Digital Zone Optics™. Tato 
technologie poskytuje podporu pro oči 
uživatelů během sledování obrazovky 
i při pohledech mimo ni. Nové přelomové 
řešení je určeno klientům, kteří hledají 
řešení sférické korekce zraku a zmírnění 
únavy očí u digitálních zařízení. Digital 
Zone Optics™ pomáhá mírnit únavu 
očí spojenou se zátěží při akomodaci, 
aniž by bylo ovlivněno vidění klienta na 
dálku. Uživatelé digitálních zařízení, kteří 
často potřebují přecházet zrakem mezi 
sledováním obrazovky a světem mimo 
ni, tak mohou činit snadněji a pohodlněji. 
Vícečetné asférické křivky v optické zóně 
rovnoměrně rozdělují dioptrický účinek, 
který simuluje větší plusovou hodnotu 

čočky v jejím středu. Asférické křivky jsou 
rozvrženy po celé přední ploše optické 
zóny čočky a vytvářejí potřebnou úlevu 
akomodace při dlouhodobém strnulém 
pohledu na monitor stejně jako při čas-
tém střídání pracovních vzdáleností.

Kontaktní čočky Biofinity Energys™ na-
víc využívají všechny osvědčené vlastnosti, 
které známe u celé rodiny čoček Biofinity. 
Technologie Aquaform® přitahuje a váže 
vodu napříč celým materiálem čočky 
a udržuje přirozenou vlhkost a smáčivost, 
která snižuje pocit suchých očí. Čočky mají 
vysokou propustnost pro kyslík, zajišťující 
zdravější zážitek z jejich nošení. Kontaktní 
čočky Biofinity Energys™ jsou schválené 
pro měsíční režim výměny při denním 
nebo prodlouženém nošení. Dostupný 
dioptrický rozsah je od +8,0 do –12,0 
dioptrií sféry. Také ostatní parametry jsou 
shodné se sférickými čočkami Biofinity, 
základní zakřivení čočky je 8,6 mm a její 
průměr 14,0 mm. Kontaktní čočky Biofinity 
Energys™ se aplikují stejně snadno jako 
jakékoliv jednoohniskové čočky, není po-
třeba provádět žádná další měření. 

Závěr

Dnešní rušný život vašich zákazníků se 
odehrává jak před obrazovkou, tak mimo 
ni. Dopřejte jim, aby mohli vyzkoušet kon-
taktní čočky navržené pro styl života, který 
žijí. Ve srovnávací studii prováděné mezi 
klienty, kteří používají digitální zařízení 
minimálně čtyři hodiny denně pět dnů 
v týdnu a přiznávají, že se u nich objevují 
příznaky únavy očí minimálně jednou 
týdně, jich devět z deseti souhlasilo 
s tvrzením, že kontaktní čočky Biofinity 
Energys™ skutečně pomáhají jejich očím. 

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager pro Českou 
republiku a Slovensko 
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com www.coopervision.cz

Kontaktní čočky 
pro život
v digitálním světě

Představujeme
 NOVÉ  
Biofi nity Energys™

Parametry kontaktních čoček Biofinity Energys™
materiál comfilcon A

obsah vody 48 %

zakřivení 8,6 mm

průměr 14,0 mm

dioptrický rozsah +8,00 D až –12,00 D (krok 0,50 od ±6,00 D)

režim nošení denní nebo prodloužené (až 29 nocí a 30 dnů nepřetržitě)

režim výměny měsíční
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KONTAKTNÍ ČOČKY  autorka: Bc. Veronika Pražáková

APLIKACE 
KONTAKTNÍCH 
ČOČEK U DĚTÍ
Nároky na kvalitu života dětí se 

stále zvyšují, tím se zvyšují 
i požadavky na jejich perfektní 
vidění, proto není divu, že v očních 
ordinacích a optikách přibývá žá-
dostí o aplikaci kontaktních čoček 
dítěti. Cílem článku je seznámit čte-
náře s tím, v jakých situacích jsou 
kontaktní čočky dětem indikovány, 
objasnit postup aplikace a usnad-
nit výběr kontaktních čoček.

Indikace kontaktních 
čoček 

Při aplikaci kontaktních čoček dětem 
se berou v úvahu jejich všeobecně platné 
výhody, mezi které patří redukce zvětšení 
sítnicových obrazů, zachování velikosti 
zorného pole, minimalizace aberací a pe-

riferního zkreslení. Kontaktní čočky navíc 
nezpůsobují prizmatický efekt. Jejich nošení 
neomezuje dítě při pohybových aktivitách 
a přispívá tak ke zvýšení kvality dětského 
života, dítě se lépe začleňuje do kolektivu, 
necítí se méněcenné nebo v nevýhodě, 
což se může stát, když nosí brýle. K aplikaci 
kontaktních čoček se rovněž přistupuje 
v případě intolerance samotných brýlí, ať už 
z důvodu kožních problémů, nepohodlí při 
jejich nošení nebo nesnášenlivosti čehokoli 
na hlavě. Svou roli hraje také omezený vý-
běr obrub pro velmi malé děti, v takových 
případech kontaktní čočky umožní nošení 
požadované korekce.

Korekce refrakčních vad 
kontaktními čočkami

Korekce refrakčních vad je nej-
frekventovanější indikací pro nošení 

kontaktních čoček jak v dospělosti, tak 
i v dětském věku. U dětí ve věku jed-
noho roku až šesti let je na zvážení, zda 
kontaktní čočky aplikovat, či ne. Záleží 
na dostupných výrobních parametrech 
kontaktních čoček, hygienických návy-
cích dítěte a celé rodiny, podpoře rodiny 
a hlavně na motivaci a šikovnosti dítěte. 
Výběr typu kontaktních čoček ovlivňuje 
věk, stupeň astigmatizmu, snášenlivost 
pevných kontaktních čoček či aktivita 
dítěte. U většiny dětí (do šesti let téměř 
vždy) v prvotním výběru vítězí měkké 
kontaktní čočky. Další typickou indikací 
je anizometropie. Korekce pomocí kon-
taktních čoček je úspěšnější než korekce 
brýlovými čočkami, a to proto, že nedo-
chází k tak velkému rozdílu ve velikosti 
sítnicových obrazů a mozek je tak scho-
pen spojit informace z obou očí v jeden 
vjem, což je zvláště v dětství podstatné 
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pro to, aby se podpořil správný vývoj 
zraku, zejména binokulárního vidění.

U dětí se také můžeme setkat s kon-
genitální kataraktou. Jejím řešením je 
implantace umělé nitrooční čočky (IOL). 
Kvůli budoucí myopizaci se její optická 
mohutnost volí nižší, než je refrakce 
oka. Následný refrakční rozdíl může být 
kompenzován právě kontaktní čočkou. 
Začíná se s překorigováním o +2,0 D, 
které se postupně snižuje, dokud oko 
nedosáhne emetropického stavu. S ka-
taraktou souvisí i pojem afakie. V případě, 
že u afakického oka nelze implantovat 
IOL, nebo je z nějakého důvodu operace 
odložena, je řešením korekce pomocí 
kontaktních čoček. Výhodou afakických 
kontaktních čoček je to, že lze jejich op-
tickou mohutnost měnit podle aktuální 
refrakce oka, což s IOL není možné. Unila-
terální afakie se z důvodu anizometropie 
koriguje pomocí kontaktních čoček. Bi-
laterální ztráta intraokulární čočky může 
být řešena brýlemi, ty však mají řadu 
nevýhod. Při výběru parametrů vhodné 
kontaktní čočky je nejlepší postupovat 
podle doporučení výrobce. Přibližné 
parametry hydrogelových kontaktních 
čoček vhodných pro korekci afakie jsou 
uvedeny v tab. 1, lze je využít i při jiných 
indikacích. Ve věku pět až deset let se 
pak optická mohutnost afakické kon-
taktní čočky pohybuje okolo +15,0 D, 
po ukončení růstu oka je vyžadovaná 
optická mohutnost kontaktní čočky 
přibližně +10 D až +12 D.

Keratokonus, nystagmus, 
amblyopie

Keratokonus se u dětí sice nevysky-
tuje příliš často, ojediněle se s ním však 
také můžeme setkat. V iniciálním stadiu 
mohou být úspěšnou korekcí měkké 
kontaktní čočky, případně doplněné 
o brýle. V pokročilých fázích jej lze ko-

rigovat pomocí pevných kontaktních 
čoček (RGP). V současné době již existují 
i měkké silikon-hydrogelové kontaktní 
čočky určené ke korekci keratokonu. 
U nystagmu spojeného s ametropií 
oceníme hlavně to, že se kontaktní čočky 
hýbou spolu s okem. Doporučují se spíše 
měkké kontaktní čočky, protože s pev-
nými čočkami frekvence či amplituda 
může naopak vzrůst v důsledku stresu 
vyvolaného adaptací na ně. Při terapii 
amblyopie, respektive při předcházení 
jejímu vzniku, se setkáme s užitím kon-
taktních čoček ze dvou důvodů. Prvním 
je korekce refrakční vady, druhým je 
okluze. Výběr vhodné okluzní kontaktní 
čočky se provádí na lépe vidoucím 
oku s čirou kontaktní čočkou, usazení 
na tupozrakém oku pak obvykle bývá 
stejně úspěšné. Kontaktní okluzor lze 
objednat buď jako hotový výrobek, nebo 
se pupilová oblast čiré kontaktní čočky 
nechá začernit u specializované firmy. 
Nejčastěji jsou k dispozici hydrogelové 
okluzní čočky, ale vyrábí se i pevné. 
Druhou variantou okluze je zamlžení 
silnou plusovou čočkou. Výhodou okluz-
ní kontaktní čočky je, že děti nemohou 
podvádět a zároveň jim čočka nevadí 
z kosmetických důvodů. 

Oční onemocnění 
a abnormality

I u pacientů v dětském věku se 
setkáváme s očními onemocněními 
a abnormalitami. Patří mezi ně například 
eroze rohovky, keratitidy, pooperační 
a poúrazové stavy rohovky a další. 
V těchto případech se používají terapeu-
tické kontaktní čočky. Typ kontaktních 
čoček závisí na tom, jakého cíle chce-
me jejich prostřednictvím dosáhnout. 
V současnosti se k prodlouženému 
nošení volí především silikon-hydro-
gelové kontaktní čočky. Kosmetických 

a korekčních účinků kontaktních čoček 
se využívá například u albinizmu, aniri-
die, kolobomu duhovky či její atrofie, při 
nepravidelné zornici nebo rohovkovém 
leukomu. Pro tyto účely se používají 
barevné kontaktní čočky, které se vyrábí 
jak nedioptrické, tak i s dioptriemi. Jsou-
-li určené ke zlepšení zrakové ostrosti, 
mají čirou oblast pupily. Na nevidoucí 
oko se aplikují kontaktní čočky s černou 
pupilou. Kosmetické kontaktní čočky 
jsou převážně měkké průsvitné nebo 
měkké neprůhledné – krycí, ojediněle 
pevné RGP. Existuje také možnost 
nechat si zhotovit barevnou kontaktní 
čočku podle fotky vlastního zdravého 
oka, náklady jsou však vyšší a dodací 
doba bývá delší. Pro dosažení stejného 
vzhledu obou očí bývá někdy výhodnější 
aplikovat místo jedné individuálně zbar-
vené kontaktní čočky běžně dostupné 
stejně barevné kontaktní čočky na obě 
oči. Měkké sklerální čočky se používají 
tehdy, je-li vyžadována větší stabilita 
kontaktních čoček, překrytí rozsáhlého 
poškození bulbu nebo vysoké odchylky 
šilhání. Pevné korneální kontaktní čočky 
se aplikují na vidoucí oko, obvykle mají 
velikost shodnou s velikostí duhovky. 
Protetické kontaktní čočky zlepšují 
zrakové schopnosti, zabraňují oslnění 
a především upravují vzhled, což vý-
znamně přispívá ke zvýšení sebevědomí 
a pomáhá předejít vzniku sociálních 
a psychologických problémů, které se 
objevují v dětském kolektivu. Zvláštním 
případem použití kontaktních čoček 
u dětí je orthokeratologie. Přichází na 
řadu v situacích, kdy jsou brýle či běžné 
denní kontaktní čočky kontraindikovány 
nebo snižují pohodlí. Principem této 
metody je oploštění poloměru křivosti 
přední plochy rohovky pomocí pevných 
kontaktních čoček, které se nosí přes 
noc. Dále se můžeme setkat s pojmem 
ChromaGen, který označuje barevné 

Věk Poloměr křivosti kontaktní čočky Průměr kontaktní čočky Optická mohutnost kontaktní čočky

jeden měsíc 7,0 mm 12,0 mm +35,0 D

dva měsíce 7,2 mm 12,5 mm +32,0 D

tři měsíce 7,5 mm 13,0 mm +30,0 D

šest měsíců 7,8 mm 13,5 mm +25,0 D

dvanáct měsíců 8,1 mm 13,5 mm +20,0 D

tab. 1 Parametry afakických kontaktních čoček doporučené podle věku.
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filtry určené pro lidi s poruchou barvo-
citu. Výrobci udávají možnost uplatnění 
těchto filtrů také při dyslexii. Mohou 
být v podobě jak brýlových čoček, tak 
měkkých kontaktních čoček. ChromaGe-
nové kontaktní čočky jsou aplikovány na 
vidoucí oči buď binokulárně, nebo mo-
nokulárně, a to na nedominantní oko. Při 
poruchách učení se jeví jako úspěšnější 
binokulární aplikace. Princip fungování 
barevných filtrů však není exaktně zcela 
vysvětlen.

Průběh předaplikačního 
vyšetření a výběr 
kontaktních čoček

Volba vhodného postupu u všech 
částí aplikace je velmi individuální a od-
víjí se od spolupráce a psychomotoric-
kého vývoje dítěte, přičemž orientačně 
se lze rozhodovat podle věku. U velmi 
malých dětí se vzhledem k časové a psy-
chické náročnosti doporučuje celé vyšet-
ření rozdělit do několika kratších bloků. 
Je to přínosné jak pro dítě a jeho rodiče, 
tak pro kontaktologa. Dítě je vhodné na 
vyšetření předem připravit, důkladně mu 
vysvětlit, co od něj požadujeme a nikam 
nespěchat. Nebojíme se vyšetření odlo-
žit nebo zopakovat později.

Velmi významnou částí aplikačního 
vyšetření je úvodní rozhovor spojený 
s anamnézou. Komunikace by měla pro-
bíhat jak mezi kontaktologem a rodiči, 
tak i mezi kontaktologem a dítětem. 
Cílem je navázání důvěry a seznámení 
se s očekáváním dítěte i rodičů. Klade 
se důraz na prenatální, celkovou a oční 
anamnézu – současné problémy se zra-
kem, doba jejich trvání, dřívější potíže, 
dosavadní korekce či terapie, operace, 
úrazy, oční choroby v rodině a další. 
Následně, stejně jako u dospělých pa-
cientů, musíme zjistit zrakovou ostrost, 
změřit refrakci, keratometrii, zkontrolovat 
přední segment a vyšetřit slzný film. Je 
zajímavé, že slzný film miminek a malých 
dětí obsahuje méně lipidů, proteinů, 
minerálů a více vodné složky, než je 
tomu u dospělých. Z tohoto důvodu 
nemívají tak velké obtíže s usazeninami 
na hydrofilních kontaktních čočkách. 
Díky vyššímu obsahu vody je výměna 

slzného filmu pod kontaktní čočkou 
intenzivnější, čímž se zvyšuje kyslíkové 
zásobení rohovky. Dokonce i během 
zdřímnutí zůstává oko dostatečně vlhké 
a jen zřídka dochází ke komplikacím 
souvisejícím s nedostatečnou hydratací 
kontaktních čoček.

Stejně tak i výběr kontaktních čo-
ček je individuální, zohledňuje se věk 
pacienta, velikost oka, způsob nošení, 
ale i zkušenost kontaktologa. Vzhledem 
k riziku neovaskularizace, infekce a dal-
ším komplikacím, jež vznikají v důsledku 
kontinuálního nošení, se upřednostňují 
kontaktní čočky pro denní nošení. Pokud 
je však nasazování a vyjmutí čoček kom-
plikováno fyzickým či mentálním posti-
žením dítěte, nebo jestliže mají rodiče 
problémy při manipulaci s kontaktními 
čočkami, přistupuje se k prodlouženému 
nošení. Většinou se používají kontaktní 
čočky pro plánovanou výměnu. U ško-
láků a teenagerů se upřednostňují 
jednorázové jednodenní čočky, dítě si 
bere vždy novou sterilní čočku a odpadá 
starost s čištěním. Náctiletí se zároveň 
považují za nejrizikovější skupinu ohled-
ně péče, mají totiž tendenci zanedbávat 
čištění, dezinfekci a celkovou péči o čoč-
ky. Setkáváme se u nich i s přenášením 
či přespáváním s kontaktními čočkami, 
které k tomu nejsou určené, proto jsou 
pro tyto nositele nejvhodnější jedno-
rázové kontaktní čočky, u kterých jsou 
rizika související se zanedbáváním péče 
nejnižší. Zároveň nedochází k takovým 
škodám při ztrátě nebo poškození 
kontaktních čoček během manipulace. 
Nejčastěji jsou aplikovány hydrogelové 
kontaktní čočky s vysokým obsahem 
vody nebo silikon-hydrogelové čočky. 
Nevýhodou hydrogelových čoček s vy-
sokými dioptriemi je nízká propustnost 
pro kyslík a také  tendence k dehydrataci, 
která může způsobit změnu optické 
mohutnosti kontaktních čoček. 

Druhým typem kontaktních čoček, 
který se u dětí aplikuje, jsou RGP čočky. 
Indikují se v případech, jako je například 
keratokonus, vysoký astigmatizmus, pro-
gresivní myopie, ochrana rohovky nebo 
nesnášenlivost měkkých kontaktních 
čoček. RGP čočky jsou vhodné pro děti 
od pěti let, v některých případech i dříve. 
Zajímavé je, že pro dětské oči mají menší 

rozměry. V cizojazyčných publikacích 
se setkáme ještě s další variantou, a to 
s kontaktními čočkami ze silikonového 
elastomeru. K indikacím pro měkké kon-
taktní čočky mimo jiné patří nízký věk 
dítěte, nízká refrakční vada, příležitost-
né nošení, sportování, nesnášenlivost 
pevných kontaktních čoček, široká oční 
štěrbina, nystagmus, albinizmus, aniridie 
apod. Někteří rodiče mají s tímto typem 
čoček zkušenost, a proto se k nim raději 
přiklánějí. Konvenční měkké kontaktní 
čočky se u dětí moc nepoužívají, protože 
se o ně hůře pečuje a mají nižší permea-
bilitu pro kyslík. 

Aplikace kontaktních 
čoček a následná péče

U miminek a velmi malých dětí, 
které si ještě nedokáží nasadit nebo 
vyjmout kontaktní čočky samy, je ne-
zbytné, aby se tohoto procesu ujala 
další osoba (rodič, opatrovník...). Nejčas-
tějším způsobem aplikace je nasazení 
a vyjmutí kontaktních čoček, když dítě 
leží na zádech. Pokud je neklidné, dopo-
ručuje se asistence druhé osoby. Není-li 
nikdo k dispozici, může se dítě zabalit 
do zavinovačky nebo deky. V některých 
případech, zejména v batolecím ob-
dobí, kdy dítě nejméně spolupracuje, 
bývá snazší celý proces provádět ve 
spánku. Vzhledem k tomu, že malé 
děti mají úzkou oční štěrbinu, dopo-
ručuje se kontaktní čočky zmáčknout 
do mušličky mezi ukazováček a palec, 
prostředníčkem téže ruky stáhnout 
spodní víčko, prsty druhé ruky přidržet 
horní víčko a čočku vsunout nejprve 
pod horní a pak pod spodní víčko. Tento 
postup platí pro všechny typy kon-
taktních čoček. Nasazování měkkých 
kontaktních čoček může být nepatrně 
těžší vzhledem k jejich většímu průmě-
ru a pružnosti. Měkké kontaktní čočky 
se vyjímají tak, že se opět přidrží víčka, 
ukazováčkem se čočka stáhne směrem 
dolů na skléru a poté se uchopí mezi 
ukazováček a palec. U miminek existuje 
ještě další varianta, při které se ukazo-
váček jedné ruky položí na horní víčko, 
ukazováček druhé ruky na dolní a víčka 
se sunou proti sobě, až kontaktní čočka 
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vypadne. Vyjmutí pevných nebo měk-
kých silikonových kontaktních čoček 
se docílí stejným způsobem. U starších 
dětí je nasazování a vyjmutí obdobné 
jako u dospělých. Po usazení zkušební 
čočky se hodnotí centrace, pohyb, 
aplikace, zraková ostrost, provede se 
dokorekce a podle získaných informací 
se případně vymění stávající čočka za 
jinou s požadovanými parametry. 

Velkou roli v celé aplikaci a násled-
né péči hrají rodiče, proto je nutné jim 
vysvětlit, jak kontaktní čočky fungují 
a jak se používají, seznámit je s jejich 
výhodami a riziky a pečlivě je informovat 
o potřebné péči o čočky. Nejlepší je vše 
názorně předvést, obeznámit je s tím, 
proč je nutné chodit na pravidelné 
kontroly a vhodně je motivovat zejména 
zpočátku, kdy se vše učí. Musí pochopit, 
že záleží hlavně na nich, zda aplikace 
bude úspěšná. Nejkritičtější období 
pro začátek nošení kontaktních čoček 
je mezi druhým a pátým rokem života, 
kdy je to dětem zprvopočátku velmi 
nepříjemné. 

Uvádí se, že některé děti jsou schop-
ny s kontaktní čočkou manipulovat již 
od pěti let. Nezbytný je však dohled 
rodičů nebo jiné starší osoby. Rodičům 
a starším dětem by měla být řádně vy-
světlena a ukázána práce s kontaktními 
čočkami. Sami by si ji měli několikrát 
vyzkoušet a tím pádem i prokázat svou 
schopnost tento proces provést doma. 
Je přínosné informace několikrát zopa-
kovat a předat je rodičům v písemné 
či elektronické podobě. Rizika infekce 
se minimalizují, pokud se dodržují zá-
kladní pravidla péče o kontaktní čočky. 
Jednotlivé kroky péče jsou obdobné 
jako u dospělých nositelů kontaktních 
čoček. V prvních dnech se doporučuje 
doba nošení okolo tří hodin, která se 
postupně může prodlužovat až ke 
12 hodinám. Je to z toho důvodu, aby 
si dětský nositel na kontaktní čočky 
nejprve zvykl. Frekvence kontrol se 
odvíjí od konkrétního účelu kontaktních 
čoček, věku dítěte, schopnosti rodičů 
manipulovat s čočkou. První kontrola 
by většinou měla proběhnout do týdne, 
poté asi přibližně za čtrnáct dní, dále za 
tři měsíce. Od šesti let dítěte se dopo-
ručuje při denním nošení kontaktních 

čoček sloužících ke korekci refrakčních 
vad další kontrola jednou za půl roku 
nebo podle potřeby. Když pomineme 
ztrátu a zničení kontaktních čoček, 
nejčastějšími komplikacemi u dětí jsou 
usazeniny na kontaktních čočkách, 
těsná aplikace čoček a známky hypo-
xie. Častou příčinou chyb v manipulaci 
a péči o kontaktní čočky je špatné poro-
zumění, proto je kladen důraz na jasné, 
jednoduché a především nezavádějící 
vysvětlování. Pokud rodiče či samotné 
dítě během nošení zpozorují známky 
bolesti, zarudnutí, nadměrné slzivosti, 
ulepených očí, šilhání, nepřiměřené 
změny v chování či jiné neadekvátní 
reakce, kontaktní čočka by měla být 
okamžitě vyjmuta a následně by měl 
být kontaktován oční specialista.

Bc. Veronika Pražáková 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, katedra optiky
VerrcaPrazakova@seznam.cz
Grafické podklady: Adobe Stock
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Rozhovor s českým olympionikem 
Martinem Fuksou

Tokio je můj další olympijský cíl
Z olympijských her v brazilském Riu se vrátil naprosto spokojený. Rychlostní kanoista Martin 
Fuksa z Nymburka dojel na trati na tisíc metrů na šestém místě, poté se po dopingovém 
skandálu jednoho z jeho soupeřů dodatečně posunul na pátou pozici. „Všechno bylo hrozně 
fajn, včetně lidí, kteří byli moc pozitivní. Rio je prostě skvělé město a taková byla i olympiáda,“ 
říká Martin.

Byl jste na své první olympiádě. Jaká byla z po-
hledu Martina Fuksy? 
Naprostá spokojenost. Byl jsem na své první olympiá-
dě a nemůžu porovnávat s ostatními, ale za mě krása. 
Všechno bylo hrozně fajn, včetně lidí, kteří byli moc 
pozitivní, a to tomu dodávalo ještě lepší atmosféru. 
Rio je prostě skvělé město a taková byla i olympiáda.

V závodě na tisíc metrů jste skončil šestý. Berete 
to jako úspěch, nebo nikoli?
Když se ohlédnu do posledních let, tak co se týče 
výsledků a myslím, že i výkonnosti, měl jsem určitě 
na víc, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo a já musím 
být spokojený s tím, co mám.

Jaká byla v  brazilském Riu atmosféra a  co Vaši 
soupeři? 
Skvělá! Brazilci dokážou udělat pořádný brajgl, ne-
mají zábrany a taky to udělali. Na břehu jsme kámoši 
všichni, někteří menší, někteří větší, na vodě jsme 
zase všichni soupeři a každý chceme toho druhého 
porazit, tak to má být. Nejvíc mě mrzí lidi, o kterých 
jsem si myslel, že jsou fajn, poctiví, a pak se ukáže, že 
berou doping. To mi přijde jako hnus.

Někteří sportovci si v průběhu her stěžovali na 
velkou nepřízeň brazilského publika. Jak tomu 
bylo u kanoistiky? 
Nic negativního jsem nezaznamenal, všichni povzbu-
zovali svoje borce na vodě.

Potkával jste světové sportovce. Byl někdo, kdo 
ve Vás zanechal mimořádný dojem? 
Každý, kdo se dostane na olympiádu, je světový spor-
tovec. Viděl jsem samozřejmě známé i méně známé 

sportovce, ale vypíchl bych náš Czech Team, který byl 
naprosto skvělý. Všichni si navzájem moc fandili a ze 
všech šla hrozná energie!

Protože je tento rozhovor určen pro oční optiky, 
zajímalo by nás, jestli sportovci běžně nosí kon-
taktní čočky, nebo dávají přednost brýlím?
Upřímně vůbec nevím, jestli někdo ze sportovců 
nosí kontaktní čočky, nepoznám to a nikdy jsem se 
asi nikoho neptal, ale vídám některé sportovce, kteří 
závodí v brýlích, a tomu nerozumím. Čočky jsou na-
prosto skvělá volba, nic necítím a ještě skvěle vidím. 
A můžu také v pohodě nosit sluneční brýle.

A  co dovolená? Plánujete vyrazit někam z  do-
mova? 
Plánuji, rozhodně. Zatím bylo v Čechách krásně, tak 
nebyl důvod někam letět, a taky jsem byl rád, že 
jsem konečně po dlouhé době doma a můžu se jen 
tak poflakovat. Ale brzy, jak se zhorší počasí, sbalím 
kufry a poletím...

Co Vás po odpočinku na dovolené ještě čeká 
v tomto roce? 
Sezona pro mě skončila olympiádou, takže od října již 
trénuji na novou sezonu, která vyvrcholí příští rok na 
konci srpna, kdy se u nás v České republice koná – po 
59 letech, konkrétně v Račicích – mistrovství světa 
v rychlostní kanoistice.

Rio bylo Vaší první olympiádou. Určitě počítáte 
s tím, že se chcete dostat na další. Je to tak? 
Nevím, co bude a nebude, ale Tokio 2020 je rozhodně 
můj další olympijský cíl!

INZERCE-Dailies_Fuksa_210x297_CZ_FINAL.indd   1 20.9.2016   8:27:53



INZERCE-Dailies_Fuksa_210x297_CZ_FINAL.indd   1 20.9.2016   8:27:53



66

KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

INOVACE
pro úspěšnou aplikaci 
multifokálních kontaktních 
čoček
Druhý článek ze série zamě-

řené na multifokální kon-
taktní čočky popisuje inovace 
ve sféře multifokálních kon-
taktních čoček. Kurt Moody, 
Sheila Hickson-Curran, Ben 
Wooley a David Ruston nás 
seznámí s  technickými vlast-
nostmi a  klinickými výsledky 
nové jednodenní kontaktní 
čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL.

První článek této série upozornil 
na příležitost růstu v oblasti aplikace 
multifokálních kontaktních čoček 
a zabýval se také druhy designů sou-
časně dostupných typů [1].

Zmínili jsme, že v rámci aplikace 
kontaktních čoček jsou presbyopové 

opomíjeni a že jen malé množství kli-
entů je převedeno z jednoohniskové 
varianty na variantu multifokální, což 
má za následek každoroční úbytek 
nositelů čoček [2, 3]. Poměr ukončení 
nošení multifokálních čoček je také 
vyšší než u nositelů jednoohniskové 
korekce [4]. Důvodem však nebývá 
pouze pacientova nespokojenost 
s viděním. Často hraje roli i samotné 
prostředí stárnoucího oka, které kvůli 
snižující se kvalitě slzného filmu způ-
sobuje nositeli značný diskomfort.

Mezi jednotlivými multifokálními 
čočkami jsou rozdíly dané jednak 
výrobcem, jednak typem optického 
designu. Je také nutno dodat, že re-
akce každého oka na čočku je vždy 
individuální. Multifokální kontaktní 
čočka, která poskytuje stabilní vidění 

a pohodlí a jejíž optika je optimali-
zována na velikost zornice měnící se 
věkem a refrakční vadou na dálku, 
má potenciál zvýšit počet úspěšných 
aplikací. Kontaktní čočka musí být na 
oku dokonale centrována a vyrobe-
na z takového materiálu, který bere 
ohled na stárnutí oka. Kromě toho by 
měla být nabízena v režimu nošení, 
který je flexibilní a pro klienta co 
nejsnadnější.

V  tomto č lánku představ íme 
novou jednodenní kontaktní čočku 
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, 
která tyto konkrétní požadavky splňu-
je. Objasníme si technické vlastnosti 
čočky s ohledem na vidění, pohodlí, 
zdraví oka, úspěšnost a postup aplika-
ce. Rovněž se podíváme na závěrečné 
klinické výsledky.
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Technické vlastnosti 
čoček

Jednodenní  k ontaktn í  čočk a 
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL 
je optimalizovaná asférická čočka 
s centrem do blízka (CN). Je dodá-
vána ve třech adicích a vyrobena 
z velmi osvědčeného materiálu etafil-
con A s technologií LACREON®, který 
známe z kontaktních čoček 1-DAY 
ACUVUE® MOIST. Její technické vlast-
nosti jsou shrnuty v tab. 1.

Vidění

Optimalizovaný optický 
design pro velikost zornice

Ačkoliv si je většina kontaktologů 
vědoma toho, že se velikost zornice 
mění podle různé světelné intenzity, 
věku a akomodace, té skutečnosti, že 
se mění také v závislosti na velikosti 
dioptrické vady, si příliš vědoma není. To 
má ovšem důsledky, které kvalitu vidění 
s multifokálními kontaktními čočkami 
významně ovlivňují.

Dumbleton et al [16] měřili velikost 
zornice a zrakovou ostrost u 304 klientů 
ve věku od 18 do 78 let (průměrný věk 
39,5 ± 14,2 roků) při třech úrovních 
osvětlení: 250 cd/m2 (intenzita denního 
světla), 50 cd/m2 (osvětlení v interiéru) 
a 2,5 cd/m2 (noční řízení). Populace 
byla rozdělena do tří presbyopických 
skupin: pre-presbyopové (≤39 let), časní 
a střední presbyopové (40 až 54 let) 
a regulérní presbyopové (≥55 let).

Studie odhalila, že věk a dioptrie na 
dálku, stejně jako osvětlení, ovlivňují ve-
likost zornice a zrakovou ostrost. Starší 
klienti a hypermetropové mají menší 
zornice. Tento rozdíl je nejvíce patrný 
při nižší intenzitě osvětlení. Obr. 1 zná-
zorňuje postupné zmenšování zornice 
v závislosti na věku. Obr. 2 znázorňuje, že 
u stejné skupiny presbyopů mají myopové 
větší zornici než hypermetropové.

Autoři shledávají, že tato studie potvr-
zuje nutnost různých optických designů 
multifokálních kontaktních čoček nejen 
podle velikosti adice, ale také podle di-
optrií na dálku.

U většiny předchozích multifokál-
ních designů se počítalo s rozdílnou 
velikostí zornice v závislosti na věku 
[1]. Optický design použitý u čoček 
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, 
známý také jako INTUISIGHT™, počítá 
s rozdílnou velikostí zornice nejen podle 
věku, ale zohledňuje také velikost vady 
do dálky. Jejich design rozprostírá op-
tický účinek v části, která je použitelná 
příslušnou velikostí zornice a umožní 
korigovat vidění do dálky, na střední 
vzdálenost i do blízka. Výsledkem je 

183 různě optimalizovaných designů 
s centrem do blízka, napříč všemi di-
optriemi a rozsahy adic.

Optimalizovaný optický 
design pro hloubku 
ostrosti

Obr. 3 znázorňuje rozdíly mezi níz-
kou, střední a vysokou adicí u čoček 
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL v pří-
padě neakomodujícího oka při pohledu 
na vzdálený předmět. Optičtí inženýři 

obr. 1  Změna velikosti zornice při jasném nebo tlumeném osvětlení (n = 304, věk 40–78 
let) [6] (znázorněná duhovka a zornice je pouze ilustrativní).

Design Střed do blízka (CN) – INTUISIGHT™ Technology

Materiál etafilcon A

Průměr 14,3 mm

Poloměr křivosti 8,4 mm

Zvlhčující látky Zapouzdřená PVP – technologie LACREON®

UV filtr* Třída 2, 99 % UVB, 86 % UVA

Obsah vody 58 %

Dk** 21,4

Dk/t** 25,5

Středová tloušťka 0,084 mm pro čočku –3,00 D

Manipulační zabarvení ano

Indikátor rub-líc ano

Dioptrický rozsah –9,00 D až +6,00 D (v krocích po 0,25 D)

Adice Nízká +0,75 D až +1,25 D; střední +1,50 D až +1,75 D; 
vysoká +2,00 D až +2,50 D

tab. 1 Technické údaje kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL.
 *  Průchod UV záření měřený na kontaktní čočce o hodnotě –1,00 D.

 **  Jednotka Dk: × 10-11 (cm2/sec) (ml O
2
/ml × mm Hg). Jednotka Dk/t: 10-9 (cm/sec) (ml O

2
/ml × mm Hg). 

Všechny údaje Dk: Fattovy jednotky při 35 °C, určeno polarografickou metodou (provedená korekce 

periferních hodnot).
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hodnotili provedení tohoto designu 
pomocí rozptylové funkce bodu (PSF), 
tedy rozptylového kroužku tvořeného 
dopadajícími paprsky na sítnici. Cílem 
bylo minimalizovat rozptylový kroužek, 
což vede k nárůstu zrakové ostrosti. Toho 
bylo dosaženo pomocí počítačového 
modelu, který vycházel z klinických dat, 
jež byly shromažďovány po dobu 10 let.

Nejmenší rozptylová funkce bodu 
se podle očekávání postupně zvětšuje 
se čtecí adicí, avšak rozdíly jsou relativně 
malé. Rozsah, přes který zůstává rozpty-
lová funkce konstantní a který vlastně 
vymezuje hloubku ostrosti, vzrůstá od 
nízké adice po adici vysokou. 

Celková hloubka ostrosti je kombi-
nací optického systému oka a kontaktní 
čočky. Klient s nízkou adicí má větší am-
plitudu akomodace než klient se střední 
a vysokou adicí. Proto je také čočka 
s nízkou adicí navržena s kratší oblastí 
hloubky ostrosti.

Obr. 4 ilustruje velikost bodů všech 
tří designů při pohledu na blízký terč 
ve vzdálenosti 40 cm společně se zbyt-
kovou akomodací klientů pro příslušnou 
adici. Všimněme si, že rozptylová funkce 
na sítnici, a tím i kvalita zobrazení, je 
podobná pro všechny tři designy.

Centrace čočky

Měkká kontaktní čočka musí být 
dobře centrována. Tento požadavek 
je třeba dodržet speciálně u složité 
multifokální optiky, aby nedocházelo 
k ovlivnění kvality vidění. V případě, že 
by složitá přední plocha nasazené kon-
taktní čočky nebyla srovnána se středem 
zornice, výsledek zrakového vjemu by 
mohl být ohrožen.

Kontaktní čočka 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL je speciálně navržena tak, 
aby respektovala přirozený tvar a fungo-
vání stárnoucího oka. Tento koncept tak 
kombinuje tři klíčové vlastnosti čočky 
(obr. 5). Tvar asférické zadní plochy je 
velmi podobný zakřivení přední plochy 
rohovky, což je důležité pro zachování 
integrity optického systému. Sférická 
periferie zadní plochy čočky umožňuje 
dobrou centraci a optimální usazení 
čočky a centruje optiku čočky se zornicí.

obr. 3  Schematické znázornění designu pro nízkou, střední a vysokou adici při pohledu 
do dálky (vyloučená akomodace). Hloubka pole a velikost rozptylové plošky na 
sítnici roste společně s adicí.

obr. 4  Schematické znázornění designu pro nízkou, střední a vysokou adici při pohledu do 
blízka (s akomodací). Průměr rozptylového kroužku se s rostoucí adicí a navzdory 
nižší akomodaci zvětšuje pouze nepatrně.

obr. 2  Změna velikosti zornice při jasném nebo tlumeném osvětlení v závislosti na 
refrakční vadě (n = 304, věk 40–78 let) [6] (znázorněná duhovka a zornice je pouze 
ilustrativní).
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Pohodlí

Stabilita slzného filmu

Výběr vhodného materiálu pro 
měkkou multifokální kontaktní čočku 
je téměř stejně důležitý jako samot-
ný optický design kontaktní čočky. 
Zvláště pak v případě presbyopie, kdy 
se klientům s postupujícím věkem 
snižuje stabilita slzného filmu [7]. Cílem 
je tedy vybrat takový materiál čoček, 
který stabilizuje slzný film a poskytne 
tak ničím nerušené vidění a zároveň 
minimalizuje pocity suchého oka, 
iritace a nepohodlí.

Materiál etafilcon A s technologií 
 LACREON®, jenž je použitý u čoček 
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, 
je ověřený zkušenostmi mnoha kontak-
tologů u čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST 
a 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM.

Koh et al [18] použili aberometr 
ke zjištění stability slzného filmu ve 
skupině symptomatických nositelů 
jednodenních kontaktních čoček. Čočky 
1-DAY ACUVUE® MOIST mají ve svém 
materiálu rovnoměrně zapouzdřenou 
zvlhčující látku polyvinylpyrrolidon 
(PVP) [9]. Na rozdíl od kontaktních 
čoček ze stejného materiálu, avšak bez 
PVP (1-DAY ACUVUE®), jsou tak u nich 
jednoznačně snížené aberace a pocit 
suchého oka.

Autoři dospěli k závěru, že zvlhčující 
látka PVP zapouzdřená v materiálu čočky 
vytváří zvlhčující polštářek na povrchu 
čočky, který tak pomáhá udržet stabilní 
slzný film. Studie též prokázaly, že se 
PVP nedostane mrkáním ven. Zůstává 
v čočce po celý den nošení a přispívá 
tím k zachování maximálního pohodlí od 
prvotního nasazení až do večera [10, 11].

Celých 83 % nositelů kontaktních čoček 
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL po 
celou dobu nošení nepocítilo podráždění 
očí, anebo je pocítilo velmi zřídka. Pouze 
1 % pociťovalo významnější dráždění očí.

Biokompatibilita a lysozym

Nedávný výzkum se zaměřil na bio-
kompatibilitu materiálu etafilcon A s ly-
sozymem – proteinem, který se přirozeně 
vyskytuje v slzném filmu.

K tomu, aby začalo docházet k hro-
madění a ukládání lysozymu, stačí pouze 
několikahodinové nošení kontaktních 
čoček včetně těch jednodenních [12]. 
Zatímco ve svém přirozeném aktivním 
stavu má lysozym pozitivní účinky, 
jeho denaturace se stává spouštěčem 
zánětlivých biomarkerů, které pak ve-
dou k podráždění (testováno v in vitro 
podmínkách) [13, 14].

Laboratorní studie ukázaly, že etafil-
con A díky svému specifickému chemic-
kému složení přitahuje lysozym a dokáže 
jej selektivně udržovat v jeho přirozeném 
aktivním stavu. Ve zmíněné in vitro studii 
bylo prokázáno, že etafilcon A pomáhá 
díky této vlastnosti udržovat nízkou hla-
dinu zánětlivých biomarkerů [13].

Tvar okrajů čoček

Další vlastností, která má vliv na po-
hodlné nošení kontaktních čoček, je tvar 
jejich okrajů. Design INFINITY EDGE™ 
použitý u čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL zajišťuje čočce hladký 
a zúžený okraj, který zabezpečuje 
minimální zdvih a co nejmenší interakci 
s víčkem. Větší zdvih okraje by mohl vést 
k nepohodlí a potenciálně k nežádoucím 
změnám na víčku [15].

Tvar okraje, biokompatibilita s ly-
sozymem a zapouzdření zvlhčující 
látky v kombinaci s nízkým modulem 
pružnosti – to jsou základní vlastnosti 

materiálu a designu kontaktních čoček 
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL. 
Díky tomu tyto multifokální čočky 
zajišťují svým nositelům nejen kvalitní 
a stabilní vidění na všechny vzdálenosti, 
ale zároveň i pohodlné nošení. Platí to 
i pro skupinu starších presbyopů.

Zdraví

Fyziologie rohovky

Mezi hlavní zájmy, které sledujeme 
při aplikaci kontaktních čoček, patří 
klientovo pohodlí a minimální vliv na 
fyziologii rohovky. Moezzi et al [16] 
srovnávali otok rohovky u otevřených 
očí nositelů čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST 
a klientů, kteří čočky nenosí. Centrální 
a periferní otok rohovky u těchto sféric-
kých hydrogelových čoček byl <1,5 %, 
a byl tak při denním nošení plně srov-
natelný s klienty, které kontaktní čočky 
nenosí. Limbální a bulbární hyperémie 
a rohovkové barvení byly taktéž zane-
dbatelné.

Závěry jednoleté pozorovací stu-
die potvrdily,  že kontaktní čočky 
1-DAY ACUVUE® MOIST mají velmi nízký 
výskyt infiltrativních rohovkových příhod 
(CIE) [17]. Tato obsáhlá dotazníková studie 
nezaznamenala při nošení kontaktních 
čoček žádné vážnější komplikace nebo 
CIE. Byl registrován pouze velmi nízký 

obr. 5  Okem inspirovaný design kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL.
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počet symptomatických nežádoucích 
účinků. Přepočítáno na ekvivalent celko-
vých 471 let nošení se vyskytly pouze tři 
nepříliš závažné obtíže (0,6  %  /  rok). U 121 
pacientů starších 40 let, u kterých bylo 
v přepočtu sledováno 97 let zkušeností 
s čočkou, bylo dokonce dosaženo 0  %  
symptomatických nežádoucích účinků.

M a t e r i á l  k o n t a k t n í c h  č o č e k 
1-DAY ACUVUE®  MOIST mimo jiné 
obsahuje UV filtr 2. třídy, který zabraňuje 
pronikání škodlivého UV záření do oka.

Proces aplikace 
a klinické výsledky

Klinické výsledky nových čoček byly 
zkoumány v nedávné multicentrické 
studii prováděné v USA. Dvoutýdenní 
studie na 21 místech byla prováděna se 
zkušenými presbyopickými nositeli kon-
taktních čoček (zahrnovala multifokální 
korekci, korekci na dálku s brýlemi na 
blízko, monovision korekci) [18].

Celkem se této studie zúčastnilo 
275 presbyopů ve věkovém rozmezí od 
40 do 67 let s průměrným věkem 50 let. 
Předpis na dálku byl omezen rozsahem 
+4,00 D až –6,00 D. Dále se zúčastnilo 
181 myopů a 94 hypermetropů, jejichž 
adice byla určena v rozsahu +0,75 D až 
+2,50 D. Nositelé byli rozděleni podle 
výše adice na nízké (n = 76), střední (n = 
89) a vysoké (n = 110). Vyšetřující byli 
požádáni, aby po celou dobu aplikace 
čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST dodržovali 
doporučené aplikační zásady.

Bylo dosaženo výjimečně vysoké 
úspěšnosti aplikací (úspěšnost hodno-
cena průměrně po deseti dnech nošení). 
V 94 % případů byly použity dva páry či 
méně zkušebních čoček (celkem čtyři 
nebo méně čoček). Celých 81 % případů 
bylo úspěšně zvládnuto s třemi čoč-
kami (první pár a jedna změna čočky) 
a 69 % případů proběhlo pouze s jedním 
párem čoček.

Čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL poskytují ostré, čisté 
a spolehlivé vidění na všechny vzdá-
lenosti, s výbornými výsledky napříč 
všemi refrakčními vadami a velikostmi 
adice, a to dokonce i u presbyopických 
klientů s hůře obecně aplikovatelnými 

vyššími adicemi (střední a vysoké adi-
ce). Zraková ostrost v logMAR hodnotě 
pro binokulární dálku, střední vzdá-
lenost (64 cm) a blízko (40 cm) jsou 
shrnuty v tab. 2.

Z celkového počtu nositelů do-
sáhlo 86 % zrakové ostrosti 0,0 (6/6) 
nebo lepší. Téměř všichni (98 %) měli 
zrakovou ostrost 0,1 (N8 v 65 cm) nebo 
lepší. Podobně vysoké číslo, tedy 0,2 
nebo lepší, bylo dosaženo u 95 % no-
sitelů (N6 ve 40 cm). Zraková ostrost 
byla vysoká na všechny vzdálenosti 
pro všechny typy adic (nízká, střední 
nebo vysoká) ,  př ičemž myopové 
i hypermetropové dosáhli podobně 
vysoké úrovně.

Čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST 
dosahují u velké většiny očí výborné 
centrace (klinicky hodnoceno jako 
centrováno nebo lehce decentrováno 
u všech subjektů). Zároveň prokázaly 
dobrou centraci na všech typech 
rohovky s keratometrickými hodno-
tami 8,71 mm až 6,95 mm (38,75 D až 
48,50 D), bez rozdílu rasy. Toto optimál-
ní fyzické usazení podporuje optickou 
část čočky, kdy zarovnání s centrem 
zornice poskytuje důležitý základ pro 
multifokální korekci.

Ve srovnání s čočkami, které klient 
nosil dříve, snižují tyto nové kontaktní 
čočky také příznaky pocitu suchého 
oka. Po dvoutýdenním nošení se 72 % 
nositelů svěřilo, že nezažili, anebo 
zažili jen velmi zřídka, pocit suchého 
oka. U předešlých čoček se s touto 
nepříjemnou zkušeností setkala více 
než polovina (55 %) nositelů. Průměrná 
doba nošení, během které se klienti 
cítili s čočkami komfortně, byla 13 ho-
din denně.

Tipy pro úspěšnou 
aplikaci

Stejně jako u všech ostatních 
multifokálních kontaktních čoček je 
i zde prvním krokem k úspěchu striktní 
následování všech rad a doporučení, 
které lze nalézt v návodu k aplikaci. 
Dále je důležité dodržovat zásadu, jež 
spočívá ve stanovování korekce na 
dálku s maximální plusovou hodnotou. 

Pro konečný výběr dioptrií na dálku 
a následné ověřování naměřených 
dioptrií se nedoporučuje používat fo-
ropter, ale zkušební obrubu. Také se ne-
doporučuje příliš spoléhat na hodnoty 
zrakové ostrosti získané z optotypů. 
Namísto toho je pro kontrolu vidění 
lepší využívat běžných denních situací. 

Pro optimální a snadnou aplikaci 
mohou kontaktologové použít jedno-
duchý návod k aplikaci (obr. 6). Nyní 
se podíváme na tento návod k aplikaci 
detailně krok po kroku:

1. krok – Předpis na dálku
 • Vyberte klienta s cylindrem <1,0 D.
 • Určete nejvyšší plusovou sférickou 
korekci, při které vychází nejlepší 
zraková ostrost.

 • Použijte pravidlo pro přepočet 
vrcholové vzdálenosti, pokud je 
korekce > ±4,0 D.

2. krok – Dominantní oko
 • Použijte zamlžovací test, nejlépe 
pomocí +1,00 D, a zkuste určit, pro 
které oko je toto zamlžení méně 
tolerováno.

3. krok – Výběr adice na čtení
 • Určete nejmenší požadovanou 
hodnotu, která poskytne klientovi 
pohodlné čtení.

 • S odkazem na návod k aplikaci vy-
berte nízkou, střední nebo vysokou 
adici.

4. krok – Výsledné vidění
 • Nechte čočku 10 minut usadit.
 • Následně vyzvěte klienta, aby vy-
zkoušel svůj zrak, nejlépe v běžných 
podmínkách každodenního života 
(např. pohled přes cestu, pohled 
napříč místnosti, pohled na mobilní 
telefon) a zkontrolujte, zda vyho-
vuje řidičskému standardu (pokud 
je řidič).

 • V případě, že klient není spokojen 
s viděním na dalekou nebo blízkou 
vzdálenost, vyměňte jednu čočku 
tak, jak je popsáno v návodu k apli-
kaci.

 • Zkušební čočky poskytněte kli-
entovi pro tři a více dní, případně 
upravte podle potřeby.
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Návod pro úspěšnou aplikaci na-
pomůže nastavit hodnoty zvlášť pro 
dominantní a nedominantní oko, a to 
změnou hodnoty do dálky, do blízka 
či na základě změny adice. Výsledky 
dříve zmíněné studie dokazují, jak je 
aplikace čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL podle doporučeného 
návodu snadná a časově nenáročná. 
V případě potřeby lze případné změny 
vyřešit již v rámci první aplikace, a to 
dokonce s velmi vysokou úspěšností.

V závislosti na potřebách klienta 
bývá někdy žádoucí vhodná kombi-
nace korekčních pomůcek [19]. Brýle, 
kontaktní čočky na dálku a kontaktní 
čočky na dálku s předsazenými čtecími 
brýlemi mohou poskytnout flexibilní 
řešení pro rozličné situace. Jednodenní 
kontaktní čočky jsou z tohoto důvodu 
zvláště vhodné pro korekci presbyopie.

Ačkoliv monovize může dobře 
fungovat u klientů s nízkou adicí, s po-
stupem věku budou potřebovat vyšší 
adici, neboť mohou zažívat rozmazané 
vidění a stále horší subjektivní vnímání 
způsobené nesouměrným vjemovým 
rozložením mezi očima [20]. Monovize se 
může také navzájem vyrušovat s hloub-
kou vnímání, nočním viděním a kvalitou 
vidění na střední vzdálenost [21].

Pamatujte, že efektivní a cílevědo-
má komunikace s klientem je důle-
žitým prvkem pro úspěšnou aplikaci 
kontaktních čoček. Měla by obsaho-
vat informace především o životním 
stylu a zaměstnání. Nesmíme však 
zapomenout ani na vhodné nastavení 
klientova očekávání, neboť to velmi 
ovlivní jeho postoj k čočkám [22]. Proto 
pečlivě přemýšlejte o vaší konverzaci 
s presbyopy, buďte citliví k jejich 

potřebám a demonstrujte výhody 
multifokálních kontaktních čoček, ze 
kterých může klient těžit.

Pravděpodobně nejúspěšnější 
bude aplikace u těch klientů, kteří mají 
silnou motivaci k nošení kontaktních 
čoček bez ohledu na to, zda čočky 

již někdy nosili. Zkuste nepředjímat 
klientův zájem o multifokály, neboť 
mnoho z nich tuto formu korekce 
nezná a budou chtít vědět vše, co jim 
tento způsob nápravy nabízí.

Nečekejte, až začne klient sám 
pozorovat změny ve vidění do blízka. 

Zraková 
ostrost logMAR (Snellen)

Dálka 
≤0,0 (≥6/6)

Dálka 
≤0,1 (≥6/7,5)

Stř. vzdál.
≤0,1 
(≥N8@65 cm)

Stř. vzdál. 
≤0,2 
(≥N10@65 cm)

Blízko
≤0,1
(≥N4.5@40 cm)

Blízko
≤0,2 
(≥N6@40 cm)

Všichni (n = 275) 86 % 97 % 98 % 100 % 79 % 95 %

Nízká adice 92 % 99 % 99 % 100 % 87 % 97 %

Střední adice 84 % 96 % 99 % 100 % 84 % 97 %

Vysoká adice 82 % 96 % 97 % 100 % 70 % 92 %

Myopové 87 % 98 % 99 % 100 % 84 % 95 %

Hypermetropové 82 % 95 % 97 % 100 % 72 % 95 %

tab. 2  Rozložení dosažených binokulárních zrakových ostrostí nositelů v logMAR (vysoký kontrast, vyšší intenzita osvětlení) na dálku, 
střední vzdálenost a blízko [18].

obr. 6  Návod k aplikaci čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL ve čtyřech krocích.
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Převezměte iniciativu a seznamte jej 
s tématem presbyopie ještě dříve, 
než se sám svěří. Uvědomte si, že 
pozdější doporučení multifokálních 
kontaktních čoček je spojené s horší 
a obtížnější adaptací. Tomu lze předejít 
právě tím, že tuto možnost klientovi 
nabídnete co nejdříve.

Závěr

Čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST 
 MULTIFOCAL přinášejí inovativní tech-
nologie poskytující optický design, který 
je optimalizovaný pro korekci vidění do 
dálky i čtecí adici zároveň. Mohou tak 
nabídnout svým nositelům optimální 
vidění.

Asférická/sférická zadní plocha udr-
žuje centraci optiky čočky před zornicí 
pro dosažení stabilního zraku. Tyto čočky 
jsou nabízeny v pohodlném a přizpůso-
bivém režimu jednodenních kontaktních 
čoček. Jsou vyráběny z osvědčeného 
materiálu etafilcon A, který se vyznačuje 
výbornou smáčivostí, pohodlným noše-
ním bez nutné následné péče o čočky 
a velmi nízkým počtem nežádoucích 
příhod. Promyšlený, okem inspirovaný 
design čoček a zjednodušený proces 
aplikace nabízí vysoký poměr úspěšnosti 
s krátkou dobou aplikace.

S těmito nejnovějšími inovacemi mají 
kontaktologové možnost splnit potřeby 
stárnoucího oka, zvýšit počet aplikací 
multifokálních kontaktních čoček a po-
skytnout tak skutečné výhody většímu 
počtu presbyopů.
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KONTAKTNÍ ČOČKY  autor: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Kontaktní čočky 
NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI
V posledních letech se mezi 

nositeli kontaktních čoček 
těší oblibě multifokální kontaktní 
čočky, se kterými mohou vidět na 
všechny vzdálenosti. Jsou určeny 
zpravidla pro klienty, kteří již potře-
bují brýle na čtení (korekce pres-
byopie). Díky takovým čočkám 
odpadá neustálé střídání brýlí, 
i když každý uživatel kontaktních 
čoček musí mít vždy k dispozici 
brýle pro případ, že by nošení 
čoček musel přerušit.

Design moderních multifokálních 
kontaktních čoček je založen na různých 
konstrukčních provedeních. Dříve byla ko-
rekce řešena čočkami využívajícími střídání 
koncentrických zón s hodnotami určenými 
pro korekci do dálky a na blízko. Jejich nevý-
hodou byla chybějící možnost korekce pro 
střední vzdálenost, jednalo se o tzv. bifokální 
kontaktní čočky. Dalším typem jsou čočky 
s designem, který je určen pro aplikaci 
na dominantní a nedominantní oko. Ten 
může mít ve své centrální části hodnotu 
do dálky nebo na blízko, v periferii čočky 
je poté korekce na blízko nebo do dálky. 
Nejen základní materiál, ze kterého jsou 
čočky vyráběny (hydrogel, silikon-hydrogel, 
hypergel), a jeho vlastnosti, ale také design 
čoček mnohdy zaručují jejich úspěšnou 
aplikaci. Každá z výše uvedených metod 

má tak svůj doporučený aplikační postup, 
své výhody a kompromisy.

Multifokální kontaktní čočky společ-
nosti Bausch + Lomb jsou vyrobeny po-
mocí 3zónového progresivního designu, 
disponují středem pro dívání na blízko, 
širokou přechodovou zónou na střední 
vzdálenost a stávající zónou pro dívání 
do dálky. Především rozšířená zóna pro 
střední – pracovní – vzdálenost nabízí 
pohodlnější vidění na různé vzdálenosti. 
Tenčí profil těchto čoček a smáčedlo 
zakomponované do materiálu pak na-
pomáhají samotné aplikaci bez pocitu 
cizího tělíska v oku. Čočky jsou určeny 
pro denní nebo měsíční plánovanou vý-
měnu, případně pro kontinuální nošení.

V minulém roce byly uvedeny na trh 
jednodenní multifokální kontaktní čočky 
Biotrue One Day for Presbyopia, které jsou 
inspirovány prostředím oka. Jsou vyrobeny 
z inovovaného materiálu hypergel, který 
nabízí mnohá vylepšení. Materiál čočky 
obsahuje stejné množství vody jako má 
lidská rohovka (78 %), plochy čočky díky 
zakomponovaným látkám napodobují 
tukovou vrstvu slzného filmu. Tím jejich 
povrch neosychá, oko má zajištěno stálé 
zvlhčení a čočka si zachovává své para-
metry. K dalším výhodám patří i UV filtr. 
Tyto čočky jsou k dispozici jak pro začínající 
presbyopy s nízkou adicí, tak od letošního 
léta také pro ty, kteří potřebují adici vysokou.  

Současní nositelé kontaktních čoček, 
kteří je používají pro korekci presbyopie, 
stále rozšiřují své řady. Vyžadují lepší vidění 
do blízka, aniž by museli dělat kompromis 
při dívání do dálky. Jsou to klienti, kteří chtějí 
nosit své kontaktní čočky tak, aby nepociťo-
vali rozdíly ve vidění na různé vzdálenosti.

Jak se v praxi vyhnout 
chybám?

Potenciál v kontaktních čočkách je 
tedy zřejmý. Ve své praxi byste se měli 
při doporučování multifokálních čoček 
vyhnout následujícím chybám a dodr-
žovat několik podstatných zásad.
•  Nemluvíte s potenciálním klientem 

o multifokálních čočkách?
V čekárně nenechávejte informační a pro-
pagační materiály, ty vhodně umístěte až 
do vyšetřovny a při pohovoru s klientem 
mu je rovnou předejte. Marketingově je ta-
ková prezentace účelnější. V tomto buďte 
jednotní i se svými kolegy na pracovišti.
•  Nezabýváte se otázkou diskomfortu?
Klienti v presbyopickém věku mívají 
často příznaky suchého oka, což je nutné 
zohlednit při výběru materiálu kontakt-
ních čoček a systémů péče o kontaktní 
čočky. Také je nezapomeňte informovat 
o možnosti používat zvlhčující kapky 
(např. Hyal Drop).
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•  Nenechávejte klienta očekávat dokonalý výsledek. 
Snažte se nesrovnávat multifokální kontaktní čočky s vlastní 
oční čočkou a informujte klienta o výhodách, které mu tyto 
čočky nabízejí.
•  Po nasazení čoček nezkoušejte monokulární zrakovou 

ostrost. 
Nové designy multifokálních kontaktních čoček zprostředko-
vávají svému nositeli simultánní vidění, kdy je jednou čočkou 
vytvořen současně obraz pro předměty v různých vzdálenos-
tech. Je tedy nutné posuzovat zrakovou ostrost binokulárně.
•  Neuvádějte vyšetřovnu jako reálné prostředí, ve kterém se 

klient nalézá. 
Často pracujeme v černobílém prostředí, proto je potřeba klást 
důraz na skutečné potřeby a prostředí, ve kterém se klient 
běžně pohybuje. Mějte ve vyšetřovně připravené také noviny 
a časopisy, aby měl klient možnost vyzkoušet a posoudit dívání 
na obvyklé tištěné materiály. 
•  Nenabízejte klientům více možností multifokálního vidění 

během jedné návštěvy. 
Předem se rozhodněte pro jednu z možností, kterou budete 
klientovi zkoušet. Vyberte nejvhodnější typ a design kontaktní 
čočky. Čím více možností klientovi nabídnete, tím obtížnější  
pro něj může být výběr.
•  Neprovádějte selekci klientů a zkoušejte čočky všem. 
Multifokální kontaktní čočky sice vyhovují většině klientů, je 
však nutné pozorně naslouchat potřebám klienta již během 
počátečního rozhovoru a snažit se vyhovět jeho nárokům 
a požadavkům na vidění.
•  Snažíte se o překorigování/podkorigování. 
Jedná se o případy, kdy zkoušíte zrakovou ostrost jen pomocí 
foropteru. Mnohdy je pro navození reálných podmínek za-
potřebí přezkoušet vizus pomocí klasické zkušební brýlové 
obruby či flipprů.
• Buďte při pohovoru s potenciálním klientem aktivní. 
Nebojte se mu vyzkoušet bezprostředně zkušební pár čoček 
a nechat ho s nimi po určitou dobu, kterou stráví ve vyšetřovně. 
Jakmile klient zjistí, jaké jsou výhody nošení multifokálních 
čoček, a objeví pohodlí při jejich nošení, začne o nich vážně 
uvažovat. 
• Nesnažte se vše udělat sami.
Nechte určitý podíl činnosti také na svém týmu. Pokud má 
některý z vašich kolegů brýle na čtení a chtěl by zkusit i čoč-
ky, nechte ho, ať si čočky vyzkouší, aby pak mohl své kladné 
zkušenosti předávat dál vašim klientům. Proto je důležité mít 
sehraný tým, který bude klientům podávat stejné informace 
o výhodách multifokálních kontaktních čoček.

Pokuste se uvedené postřehy zohlednit ve své praxi, bude-
te tak moci nabídnout svým klientům v oblasti multifokálních 
kontaktních čoček informace a zkušenosti, se kterými budete 
zajisté úspěšnější. 

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
Oddělení nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny v Brně
Oční optika – RUBÍN, Brno
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Biotrue One Day for presbyopia:

DÁREK*

Akce trvá od 1. 10. 2016 do vyprodání zásob.
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